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 جملة آداب الفراهيدي

 "بعد  "و  "قبم  "استعمال 

 يف انقرآن انكريم وصحيح انبخاري

                                                                  م. م. فارس علي صالح
 ن

                                          اللغــت العربيــتي قدــم آلداب اجامعــت تكريــلي كليــت
 ن

ن بمسدد ن بربددي مبددلن باقمددم ب ظلدد  محوب دد  الدد  لددبم آر ندد ل ال ددأالحمددهلل ا الدد   
ملن صم  بملدم بسدمم امقلن محمهلل األأفصح الن س أالهلللن بم  لس ن سلهلل المرسملن ب 

 .امقلنألم بصحبم آرب الق لملن ببم  
 وبعد

بمد  الحادو بال بابدهلل فدي أهل المغة لنهمبن من كالم اا بكالم رسدبلم أفال  ال 
تن بل في ه ا البحث هللراسة  رفلن من  ربف الغ لد ت أن أت ف رهلل .بمبم القربلة كمه 

بهم : ظبل ببقهلل، من خالل إست راء ال رآن الكرلم بالحدهلللث النبدب  اليدرلف فدي صدحلح 
، البخدد ر ، بمدددن الدددمن المبا نددة بدددلن هددد ا افسدددت راء ببددلن مددد  فدددي كتددب النحدددب مدددن ظبابدددهلل

 لمقرفة استقم لهم .
بصدم  اا بمد  محمدهلل  اب فدي ال دبل بالقمدل.باا أس ل التبفلق بالسهللاهلل لمصب 

 .ببم  آلم بصحبم بسمم
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 جملة آداب الفراهيدي

 أوالً: حاالت " قبل " و" بعد ":
 لبرهلل النحبلبن لد " ظبل " ب" بقهلل " أربع ح الت:

  :أن لكبن  مض فلن، بأن ُلصّرح ب لمض ف إللدم. فلقربد ن نصدب ل بمد  الحالة االولى
 ال رفلة، أب اّرال بد " من ".

چ  في ال درآن الكدرلم مباف د ل لهد ح الح لدة، كمد  فدي ظبلدم تقد ل : با ء االستقم ل

يوسرر   ] چڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گچ  ، بظبلددم تقدد ل :[٦٨آل عمررن:   ]چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .[٦٨:لنمل  ]چٿ  ٿ  ٿ   ٿ ٺ  ٺ ٺچ بظبلم تق ل :، [٩٠١
: ()ه ا بظهلل برهلل مال ه ا افستقم ل في الحهلللث النبب ، كم  في ظبل النبي

د بل من  ل  " ةف فل لدهلل تلدمن ُنُسدُكُم بلألصل دالل دُن  لبلدحل بلُقدهللل الصن مل دمف بل د  للدُ بلُح لفنلُوسف ةف فلنفننمل دالل بلحل ظبدل الصن
لنل  دةف بلُلدهللل كدل " : ()بك بلدم  .(1)" ُسننةل اُلُمُسمفمف دُربنل السند بفُ بنل لدبم اُل فلل مل ظد ل نلُحدُن اُخخف

ُم فلهلد لا اُلللدُبُم الد   اُختلملوُدبا فلدم فلغلدهلللا لفُمللهُدبهللف ُأبُتبا اُلكفتل بل مدن ظلبُ   ُأمنة   هف مفنلد  بلُأبتفلنلد  مدن بلُقدهللف
بلُقهللل غلهلل  لفمننصل رلى   .(2)"بل

 :أن لح ف المض ف إللم، فلبنل ن بم  الضم. بليترط النحبلبن في  الحالة الثانية
 .(3)"أن لنبى مقن  المض ف إللم": ه ح الح لة

... فدددددنننهم لحر كبندددددم  ببقدددددهللُ ، أمددددد  مددددد  كددددد ن غ لدددددةل نحدددددب: ظبدددددلُ ظددددد ل سدددددلببلم: "ف
... بلهلللُّك بم  أُن ظلبُل ببلقهلل غلر متمّكنلنف أنم اللكبن فلهمد  مودرهلللن مد  لكدبن ب لضّمة

كمدد  ، هدد ا ظلُبددلُ : بال ت ددبل، مضدد فلنو بال ت ددبل: ظلُبددُل بأنددت ترلددهلل أن تلبنددي بملهدد  كالمدد ل 
، ُيدددب هُت ،   ك ندددت ال تلمكندددنُ ت دددبل: هددد ا ظلبدددلل القلتلمدددة، فمّمددد بك ندددت ت دددع بمددد  كدددل  حدددلن 

 .(4)ب ألصبات بهلُل ببلُل و ألننه  للست متمك نة"
ٹ  چ  بادد ء االسددتقم ل ال رآنددي مبافف دد ل لهدد ح الح لددة، ب لددك فددي ماددل ظبلددم تقدد ل :

ۅ   ۋ  ۋ     چ  بظبلم تقد ل :   ،[٩٩١:لمائدة  ] چڦ  ڦ   ڦ    چ  چ  چ  ڦڤ  ڤ    ڤ  ڤ

 .[٦٨:لطون  ] چۉ  ۉ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ بظبلم تق ل : ، [٦:لنوم  ] چۅ  ٴۇ  ۋ
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فلددؤتلني بملددم مدد  لددم :"  ()أمدد  الحددهلللث النبددب  ف ددهلل برهلل فددي ماددل ظددبل النبددي 
نندةل بمد  ُصدبرلةف آهلللمل  ": ()بظبلدم  .(5)" للُكُن لؤتلني بملدم مدن ظلُبدلُ  فلُكدلُّ مدن للدهللُخُل اُلال

ُمُق للُنُ ُص بلُقهلل حت  اُخنل فمم لل ل   .(6)" ُل اُلخل
ُلدددددددرف " : ()بظبلدددددددم  دددددددُن اُبتل بلهلددددددد  بلُقدددددددهلل فنندددددددم بفخل بفدددددددلل بلاُلغلدددددددنلمل فلمل با اُفف دددددددرُّ الل ُتصل

ُلنف  م ُم فنن اُلولُضلل فلم" : ()بظبلم  .(7)"النن لرل ُة بلُقهلل فلصل  .(8)" ُامن ألُلنلمل  ألهللرلكلُتكل الصنالل
 أن لحد ف المضد ف إللددم، بلندبى ابدبت لو ددم، فلقربد ن نصدب ل بمدد  : لثالثةةةالحالةة ا

مدن )ب (ائتدك ظبدلل ببقدهللل : )بال لنبن ن لنلة افضد فة. مادل، " من "أب ارال بد، ال رفلة
)  .ظبلف بمن بقهللف

[، ٦:لررنوم  ] چۅ  ۅ  ٴۇ  ۋ    ۋ ۋ  چ بفددي سددل ق كددالم الوددراء بددن ظبلددم تقدد ل :
 ل: "فدددنن نبلدددت أن ت هدددرح )لقندددي: المضددد ف إللدددم( أب ، ظددد(9)كمددد  هدددي ظدددراءة الامهدددبر

، كأندك أ هدرت المخودبي الد   اسدنهللت إللدم  أ هرتم ظمت: ا األمر من ظبلف بمدن بقدهللف
ا األمُر من ظبدلف )بن ل الوراء أّن الكس ئي حك  بن بقي بني اسهلل:  .(10)ظبل ببقهلل "

" بلرفددع "بقددهلل" بمدد  مدد  نددبى اء لاددّب  تددرك التنددبلن فدد لور  .(11)بمددن بقددهلل( لخوددي " ظبددلف
ن حدد ف التنددبلن، بأنكددر النحدد س مدد  ظ لددم الوددراء برهللح،  فلب دد  كمدد  هددب فددي افضدد فة بان

) ف دد ل ، بأابددت التنددبلن فددي حك لددة الكسدد ئي بددن بقددي بنددي أسددهلل: )مددن ظبددل  بمددن بقددهلل 
بلكنند  نادهلل القكبدر   .(12)بالاد ني مضدمبم بدال تندبلن"، النح س: "االبل مخوبي منّبن

ف دد ل: "بظددرئ يدد  ال ب لكسددر فلهمدد  بمدد  إراهللة ، بددال تنددبلن لددد "ظبددل" ب "بقددهلل"لابددت الكسددر 
 .(13)المض ف إللم"

 بظهلل استيههلل الوراء لمار مع ح ف التنبلن بم  أنيهللح الكس ئي:
ةةةةةةةا ةةةةةةةد    ةةةةةةة     ب ع   َ رةةةةةةةى أم               أكاِبةةةةةةةدى ا ح 

 ن
ع ةةةةةا  ي  اد أو بمع يةةةةةد    ى    ةةةةةحم ْم                (24)يكةةةةةوُ 

 ن

 .(15)قلهللل السحر فأضمرحأراهلل بُ 
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 :فلقربدد ن ألضدد ل نصددب ل بمدد   الحالةةة ال ابعةةة ، أن لحدد ف المضدد ف إللددم لو دد ل بمقندد ل
)ائتدك : بلكّنهم  ُلنّبند ن، كسد ئر االسدم ء النكدرات. مادل، أب ارال بد " من "، ال رفلة

)  .ظبالل ببقهللال( ب)من ظبل  بمن بقهلل 
م ل بالاحدهللر  ببددبن الق لمددي: باستيدههلل النحبلددبن لهد ح الح لددة ب ددراءة ابدي السدد

(]الربم   .(16)[، ب لكسر بالتنبلن فلهم 4)من ظبل  بمن بقهلل 
أن نالحددد  اممدددة أمدددبر، هدددي: أّن  ببقدددهلل بدددري حددد الت "ظبدددل" ب"بقدددهلل" لمكدددن

الحددددد لتلن األبلددددد  بالا نلدددددة لؤلدددددهللهم  افسدددددتقم ل فدددددي ال دددددرآن الكدددددرلم، بلؤلدددددهللهم  ألضددددد ل 
 ست رلن ح في صحلح البخ ر .افستقم ل في الحهلللث النبب ، بحسب م  ا

أم  الح لة الا لاة بالرابقة فمم ترهللا في الحهلللث النبب ، بالفي ال راءات الميهبرة 
نم  برهللت  في ال راءات الي  ة بخلة باحهللة ف ط.  في ال رآن الكرلم، بان

بلبددهللب لندد  أنن هدد ح ال ددراءات اليدد  ة تماددل لهادد ت بربلددة، كمدد  ظدد ل ابددن ظتلبددة: 
بان ا  .(17)رح: أُن أمرح بأن ل رئ كّل ظبم بمغتهم، بم  ارت بملم ب هللاتهم""فك ن من تلسل

استحضدرن  أنن أسد س التقدهللهلل فدي ال دراءات هدب: تقدهللهلل فدي المهاد ت، سدلتبّلن لند  أنن هد ا 
 التقهللهلل م  هب في ح ل ة األمر إاّل صبر متقهللهللة ل  هرة لغبلة باحهللة.

لدم بقدي بممد ء القربلدة مدن بلؤلدهلل  لدك د فلمد  لخدص بحاند  هد ا د مد  ايد ر إل
نسددبة هدد تلن الحدد لتلن إلدد  لهادد ت بقددي القدددرب. فوددي الح لددة الا لاددة ن ددل الوددراء بدددن 

"  .(18)الكس ئي أننم سمع بقي بني أسهلل  ل رأ بخوي "ظبلف
بفي الح لة الرابقة ظ ل سلببلم: " ب بمبا أّن بقي القرب لصرف ظبالل ببقهللال، 

أمدد  الوددراء فددلمكن أن نممددس أاندد ء كالمددم  .(19)  نكددرة"فل ددبل: ابددهللأ بهدد ا ظددبالل فكأنددم اقمهدد
بمددد  هددد ح الح لدددة مدددن حددد الت "ظبدددل" ب"بقدددهلل"، أندددم لتحدددهللث بدددن  ددد هرة باحدددهللة بصدددبر 
متقددهللهللة، فددي ظبلددم: "بلددب أطم تهمدد  ب لقربلددة فنّبنددت بفلهمدد  مقندد  االضدد فة خوضددت فددي 

باد ء فدي الخوي بنّبنت في النصب بالرفدع لكد ن صدباب ل. بظدهلل سدمع  لدك مدن القدرب، 
 .(20)ايق ره "
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مددن كددّل  لددك لمكددن أن نسددتنتو أّن النحددبللن ظددهلل خمطددبا ان مددةل لهالددة متقددهللهللة 
لصددل غة ظ بددهللة باحددهللة، ف لح لتدد ن الا لاددة بالرابقددة مددن حدد الت "ظبددل" ب"بقددهلل" م همدد  إاّل 
صبرت ن لهالت ن لمح لة الا نلة البارهللة في االستقم ل ال رآني بفي الحهلللث النبب ، كم  

 لن  في صحلح البخ ر .است ر 
 لددك أّن لكددل لهاددة برفهدد  بن  مهدد  الخدد ص بهدد ، بالتددهللاخل بددلن أن مددة لهالددة 
متقهللهللة ال لقطي صبرة باحهللة باضحة بدن أّ  ن د م مدن هد ح االن مدة، بسدناهلل أنوسدن  

بمستبل ت متقهللهللة من االستقم ل، هللبن مقرفة المستبى ، أم م ن  م غلر باضح المق لم
 ى افف هللة منه  تطبل ل ل.الم ببل منه ، أب مهلل

" على قبل وبعد:
ْ
 ثانيًا: دخول "مِن

، إ  ظدهلل لملدل االسدتقم ل (بقدهلل)ب (ظبدل)ال تباهلل ظ بهللة مقلنة لهللخبل )مدن( بمد 
، بلتضدح  لدك املد ل فدي (21)كم  ظهلل لملل إل  االسدتغن ء بنهد  ألضد ل (، من)إل  الار بد 

أب بدهللم هللخبلهد  فدي  (ظبدل) بمد  (مدن)المباضع المتي بهة في السل ظ ت، بما ل هللخبل 
ڱ  چ : بفددي ظبلددم تقدد ل ، [٩٠١يوسرر   ] چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱچ   ظبلددم تقدد ل :

 پ پ پ پ ٿ ٿ ٿ ٿ ٱچ  بكدد لك فددي ظبلددم تقدد ل : [،٧:ألنبيررا   ] چڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ٹ

:لفنقررا   ] چى ى ى   ى   ى  ى   ې ې ې ې ۋ ٴۇچ  بظبلددم تقدد ل :[، ٦١:ألنبيرا   ] چ

٦٠.] 
أب بدهللم هللخبلهد ،  "بقدهلل" باالمر نوسم لنطبق بم  "بقهلل"، فما ل هللخدبل)من(بم 

 [٩٨٦:لبقنة  ] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ ٿ ٺ چ م  ا ء في ظبلم تق ل :
  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى   ى  ىچ    بظبلددددم تقدددد ل :

 چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ       چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ بظبلم تق ل :، [63القنكببت: ] چى

 .(22)[5الا الة: ]
باللختمف األمر ب لنسبة لمحهلللث النبب ، ف هلل برهلل االستقم ل فلم  اسدت رلن ح مدن 

ُلدُر مد  اد ء اا " : ()بملهمد ، مدن  لدك ظبلدم  (مدن)صحلح البخ ر  بدهللخبل  بان ا اُلخل
دددهللقف الدد    الددبلابف الص  ُلدددرف بل أال " : (). بك بلدددم (23)"آتل نلددد  اا بلُقددهللل للدددُبمف بلددهللر  بفددمف مددن اُلخل

اِب  ااْب  َ و ٍَ ااْب َِ ولِات ومات حَِلاِلَّ ِحَ ٍَ إِنَّ َمثَلِات َوَمثَااِل " : (). بك بلدم(24)" َوإِنَّهَا  مات حَِلاِلَّ ِحَ
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ااِلْ  َنو ِيَاا ِ  مااب َِ ولِاات َلَ ثَااِل َ    ُلددُر الندد س ظلُرنفددي اُددمن " : ()بك بلددم  .(25) ..."احو لنل  خل الندد ف
ددد ُنهُ  ددد نلُهُم بلألُلمل ُتُهُم ألُلمل دددهل هللل ُم ظلدددُبمي تلُسدددبفُق يل هف ددديُء مدددن بلُقدددهللف لنل للمُدددبنلُهُم اُدددمن للاف ُم للمُدددبنلُهُم اُدددمن النددد ف

 .(26)"يلهل هلللتلُهمُ 
بلتضح  لك أكار فلم  برهلل من األح هلللث التي تقهللهلل فله  ألو   الحدهلللث الباحدهلل 

منُمددُم منهدد  " : ()م بحسدب الربالدد ت، كمدد  فددي ظبلد لددمف فلُمللتلحل لخف دةي ألف ُنددهلللُح ملُ مفمل مددن ك نددت بف
ددنل تفمف  سل لددمف مددن حل لخف دد ل ألف ُرهلددمي مددن ظلُبددلف ألُن ُلُؤخل لنلدد ري بال هللف ف ددهلل برهلل هدد ا  .(27)"فننددم لددلس الددمن هللف

منُمُم مالحهلللث بمو : "  مف أب يلُيء  فلُمللتلحل ُرضف نم اُلللدُبمل ظبدل من ك نت لم ملُ ململةي ألحهلل من بف
تفمف  ُرهلمي إن ك ن لم بلمللي صل لفحي ُأخف ل منم بف لهللرف ملُ ململ لنل ري بال هللف  .(28)"ألُن الل للُكبنل هللف

بمدد  االاددة ، بظددهلل اختمددف النحبلددبن فددي "مددن" الهللاخمددة بمدد  "ظبددل" ب"بقددهلل"، هدد ا
 أظبال:

 .(29)انه  البتهللاء الغ لة -1

 .(30)انه   ائهللة -2

 .(31)انه  بمقن  "في" -3

   لبددهللب لندد  مددن خددالل اليددباههلل ال رآنلددة باالح هلللددث النببلددة أّن الددرااح هددب بالدد
 .ال بل الا ني ال   لرى  ل هللة "من"
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 اخلالصة:
اظتصددر اسددتقم ل "ظبددل" ب"بقددهلل"، فددي ال ددرآن الكددرلم بالحددهلللث النبددب  بمدد  حدد لتلن  -1

لددددم، فلنصددددب بمدددد  ال رفلددددة أب لاددددر إبددددرابلتلن، األبلدددد : التصددددرلح ب لمضدددد ف إل
 ، بالا نلة: ح ف المض ف إللم، فلبن  بم  الضم."من"بد

إّن م  ل كرح النحبلبن من ح الت أخرى لد "ظبل" ب"بقهلل" هدب صدبر لمهاد ت بربلدة  -2
أن لحدد ف المضدد ف إللددم، فلبنلدد ن بمدد  أخددرى لمح لددة الا نلددة المدد كبرة آنودد ل بهددي 

 ف هلل خمط النحبلبن بلن ه ح المها ت الستخالص ظ بهللة باحهللة.، الضم

مددن آراء النحددبللن  لدد هللة "مددن" الهللاخمددة بمدد  "ظبددل" ب"بقددهلل". بلددلس ل هبرهدد   الددرااح -3
 أب بهللمم ظ بهللة مقلنة.

من الضربر  المابء إل  ال رآن الكدرلم بالحدهلللث النبدب  اليدرلف لمقرفدة المسدتبى  -4
 الم ببل من االستقم ل.
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 اهلوامش:

                                                      

 .5236برظم  2112/ 5صحلح البخ ر  ( 1)

 .3298برظم  1285/ 3 ( صحلح البخ ر 2)
ارتيددددد ف الضدددددرب البدددددي حلددددد ن ، .3/242 لن دددددر: يدددددرح التسدددددهلل البدددددن م لدددددك،( 3)

يددد م ، يدددرح ظطدددر الندددهللى البدددن ه3/107البدددن لقدددل   يدددرح الموصدددل، .2/513
 .504د6/503خ انة األهللب لمبغهللاهلل  ، .2/141لمسلبطي  ،، همع الهبامع.58

 .3/175بلن ر: الم تضب لممبرهلل  .3/286بلم الكت ب لسلب( 4)
 .6316برظم  2463/ 6صحلح البخ ر  ( 5)
 .5873برظم  2299/ 5صحلح البخ ر  ( 6)
 .2041برظم  755/ 2صحلح البخ ر  ( 7)
 .3186برظم  1231/ 3صحلح البخ ر  ( 8)
 .7/158لن ر: توسلر البحر المحلط البي حل ن ( 9)
 .2/212مق ني ال رآن لموراء ( 10)
 .2/212لن ر: مق ني ال رآن لموراء ( 11)
 .7/158بلن ر: توسلر البحر المحلط  .736إبراب ال رآن لمنح س ( 12)
بلن دددر: مغندددي المبلدددب البدددن هيددد م  .304التبلددد ن فدددي إبدددراب ال دددرآن لمقكبدددر  ( 13)

 .3/132.، أبضح المس لك البن هي م 58ب يرح ظطر النهللى  .158
كمددي أحدهلل بندي الحد رث بدن بددبف بدن بائدل كد ن يدد برا البلدت لسدبلهلل بدن كدراع الق (14)

ف رس  م هللم  من يقراء افسالم في الهللبلة األمبلة بك ن في أل م ارلر بالور هللق 
اسددتقهللت بنددب ببددهلل اا سددقلهلل بددن بامدد ن بمدد  سددبلهلل بددن كددراع فددي ها ئددم إلدد هم 
فطمبم للضربم بلحبسم فهرب منم بلم لد ل متبارلد  حتد  كمدم فلدم فأمندم بمد  أن 
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 29/ 16: البافي ب لبفلد ت: لق بهلل ف  ل سبلهلل بن كراع في  لك الطبلل لن ر ال
 .6/505،. ب خ انة األهللب  30-

 2/212لن ر: مق ني ال رآن لموراء ( 15)
بأبضددح ، 2/514ب: ارتيدد ف الضددرب  .7/158توسددلر البحددر المحددلط  لن ددر:( 16)

 .2/141بهمع الهبامع ، 3/132المس لك 
بلن ر: في المها ت القربلة فبدراهلم أندلس  .39بن ظتلبة تأبلل ميكل ال رآن ال( 17)

 .19د15 ب األاببة القمملة لغ نم ظهللبر  الحمهلل، 50د49
 .2/212لن ر: مق ني ال رآن لموراء ( 18)
 .2/199الكت ب ( 19)
 .2/212مق ني ال رآن لموراء ( 20)
 .9/543هللراس ت ألسمبب ال ران الكرلم، لمحمهلل ببهلل الخ لق ب لمة : ( لن ر21)
 .50ب 24، بالربم:65، بالنحل:17بالحهلللهلل:، 9( لن ر ألض ل: ف طر:22)
 3425 برظم 1326/ 3( صحلح البخ ر  23)
 .1736ب  1284 112برظم  53/ 1 ( صحلح البخ ر 24)
 .3342برظم  1300/ 3 ( صحلح البخ ر 25)
 .6065برظم  2362/ 5 ( صحلح البخ ر 26)
 .6169برظم  2394/ 5 صحلح البخ ر ( 27)
 .2317برظم  865/ 2 صحلح البخ ر  (28)
 .168د2/167لوضل الس مرائي ، . ب مق ني النحب313لن ر: مغني المبلب ( 29)
 .168د2/167. ب مق ني النحب 313لن ر: مغني المبلب ( 30)
 .168د2/167. ب مق ني النحب 1/171لمرضي ، لن ر: يرح الك فلة( 31)
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 املصادر:

، تحدددددد: هدددددد(745) لددددد ن االنهلللسددددديح يبدددددأل، ارتيددددد ف الضدددددرب مدددددن لسددددد ن القدددددرب -1
 م.1984 د هد1404، 1مصطو  أحمهلل النم س، ط

: ابتن  بدم: اليدلخ خ لدهلل القمدي، هللار هد(338) النح س اقور ألبيإبراب ال رآن،  -2
 م.2008هد= 1429، 2المقرفة، بلربت د لبن ن، ط

هللار  :(هددددد761) بددددن هيدددد م االنصدددد ر ال، أبضددددح المسدددد لك إلدددد  الولددددة ابددددن م لددددك -3
 م. 2009ل  هرة، ا، الطالئع

هللراسددة بتح لددق بتقملددق: اليددلخ ، هددد(745) حلدد ن االنهلللسددي ألبددي، البحددر المحددلط -4
، 2بدد هللل أحمددهلل ببددهلل المباددبهلل بآخدددرلن، هللار الكتددب القمملددة، بلددربت د لبنددد ن، ط

 م.2007د هد 1428

السدددلهلل أحمدددهلل الصددد ر، المكتبدددة : تحددددهدددد(، 276) بدددن ظتلبدددةال، تأبلدددل ميدددكل ال دددرآن -5
 م.1973 - هد1393 القمملة، ال  هرة،

 إبهللاهلل فرلق بلت االفك ر الهللبللة.هد(، 616) مقكبر لالتبل ن في إبراب ال رآن  -6

: دتحددددد ،هدددددد(256)الاددددد مع الصدددددحلح المختصدددددر، محمدددددهلل بدددددن إسدددددم بلل البخددددد ر   -7
 - هددددد1407 ،3ط ، بلددددربت، اللم مددددة، هللار ابددددن كالددددر، مصددددطو  هلللددددب البغدددد هلل.

 .م1987

هدد(، 1093) بهلل ال  هللر بدن بمدر البغدهللاهلل قل، خ انة االهللب بلب لب ب لس ن القرب -8
، 3تح لدق بيدرح: ببددهلل السدالم محمددهلل هد ربن، الن يدر مكتبددة الخد ناي، ال دد هرة، ط

 م.1989 -هد 1409
هللار الحهلللث، ال  هرة،  محمهلل ببهلل الخ لق بضلمة:، هللراس ت ألسمبب ال رآن الكرلم -9

 م.2004 - هد1425

: هلل.ببهلل الرحمن السدلهلل ب هلل. تحدهد(، 672) يرح التسهلل، ام ل الهلللن ابن م لك -10
هد  1410، 1محمهلل بهللب  المختبن، هار لمطب بة بالنير بالتب لع باالبالن، ط

 م.1990 -
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مكتبدددة هللار هدددد(، 761) بدددن هيددد م االنصددد ر اليدددرح ظطدددر الندددهللى ببدددل الصدددهللى  -11
 .2001هللميق، ، 3الوار، هللميق، ط

إملدل  ظهللم لم ببضع حبايلم بفه رسم: هلل.هد(، 643) بن لقل ال، يرح الموصل -12
 م.2001 -هد 1422، 1ط، هللار الكتب القمملة، بلربت د لبن ن، بهلللع لق بب

بددراهلم أنددلس، الن يددر مكتبددة االنامددب المصددرلة، إ الددهللكتبر، فددي المهادد ت القربلددة -13
 .م2003ال  هرة، 

تح لددق بيددرح: ببددهلل السددالم هدد ربن، الن يددر مكتبددة ، هددد(180) سددلببلمل، الكتدد ب -14
 م.2006 - هد1427، 3الخ ناي، ال  هرة، ط

 مح ضرات في بمبم ال رآن، غ نم ظهللبر  الحمهلل: هللار بم ر، بم ن. -15

ظددهللم لددم ببمددق بملددم ببضددع حبايددلم بفه رسددم هددد(، 207) موددّراءل، مقدد ني ال ددرآن -16
 - هدددد1423، 1ط   لبنددد ن، بلدددربت، هللار الكتدددب القمملدددة، إبدددراهلم يدددمس الدددهلللن

 .م2002

الت رلخ القربي، بلدربت  مؤسسة، الهللكتبر ف ضل ص لح الس مرائي، مق ني النحب -17
 م.2007 - هد1428، 1د لبن ن، ط

، ح  دم ببمدق هد(761) بن هي م االنص ر ال، مغني المبلب بن كتب االب رلب -18
بملددم: هلل. مدد  ن المبددد رك ب محمددهلل بمددي حمدددهلل اا، رااقددم: سددقلهلل االفغددد ني، هللار 

 م.2007 - هد1428الوكر، بلربت د لبن ن، 

، محمهلل ببهلل الخ لق بضلمة، امهبرلدة مصدرتحد: ، هد(285) ممبرهللل، الم تضب -19
ب ارة االبظدددددد ف، المامددددددس االبمدددددد  لميددددددؤبن االسددددددالملة، لانددددددة احلدددددد ء التددددددراث 

 م.1994 - هد1415، االسالمي، ال  هرة

، هللار هدددد(911)لسدددلبطيا ادددالل الدددهلللنل ،همدددع الهبامدددع فدددي يدددرح امدددع الابامدددع -20
 م.2006 - هد1427، 2الكتب القمملة، بلربت د لبن ن، ط
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 املسائل املستحدثة ومرونة الفقه اإلسالمي
 حتليلية)

ٌ
 فقهية

ٌ
 (دراسة

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإبراهومىجاسمىمحمدىىىىىىىىىىىىىى.د
ىن

ــةيىىى ــةىالتربو ــليىيلو ــالجامعــةىتيرو ــر نىيىقســمىبن ــومىق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعل
ىن

 
السمػػػػ   لػػػػ ه  ،ربِّ العػػػػنلماف الالوػػػػمة الالسػػػػمـ سمػػػػ  سػػػػا  المرسػػػػماف الحمػػػػ   له 

 : الوحب ه أجمعاف البع 
فق  أفرز التقّ ـ العممي الالتقنػي الػ د  َػؿي حاػنة المجتمعػنت اةسػممال مسػن ؿي 
 ،القضنان كثارة لهن مسنس الأهمال فػي ضػرالرانت المسػمماف أال حنجاػنتهـ اال تحسػاننتهـ

عمػػػـ اةسػػػممي الػػػ د ارفػػػ  سػػػنهـ الحػػػرج الالضػػػاؽ الازاػػػؿ اللّمػػػن كػػػنف النػػػنس احتػػػنجالف لم
الجهػػؿ الالومػػالض فػػي معرفػػل اشحكػػنـ ال ػػرسال لهػػ ت المسػػن ؿ المسػػتح ثل إ  اَ ػػ  مػػ  
رتكػنب المعنوػي بواػر سمػَـّ ا فػهفا المقػ  اةسػممي  الجهؿ في  لؾ الالقػالع فػي الحػراـ الاك

فامكف مف َمؿ  َالؿ  هال العمـ الالما اف ال رسي ال د اضطم   به ت المهّمل العظامل
ماػػن اف المرالنػػل فاػػ ه التعنمػػؿ مػػ  المسػػن ؿ المسػػتح ثل الاػػزاؿ  الالجهػػؿ بن حكػػنـ ال ػػرسال 
الالحمػالؿ المم مػل لػػ لؾ بهستبػنر أفا المقػ  هػػال معرفػل ا حكػنـ ال ػػرسال المتعمقػل ب سمػػنؿ 

تمّرع المكمماف الأقالالهـ المكتسبل مف أ لتهػن التموػامال الهػي نوػالص القػر ف الالسػنل المػنا
جتهن َّ  ال همال المالضالع فهني جعمت   مالضػالسن  ل راسػتي هػ ت الالتػي  ،سنهن مف إجمنعَّ الاك

معنلجل المسن ؿ المستح ثل سف التقّ ـ العممي الالتقني في ضالء مرالنػل المقػ  ): أسماتهن
لكػػي أبػػاف مػػف َػػمؿ  لػػؾ قػػ رة المقػػ  اةسػػممي المرالنتػػ  فػػي التعنمػػؿ مػػ   ،(اةسػػممي

الفي ظػؿِّ منتقتضػا   ،بت  لمتطالر في ضالء مناتالفر فا  مف مقالمنتَّ ه ت المسن ؿ المالاك
الضػػػرالرات الالحنجػػػنت النن ػػػ ل سػػػف التطػػػالرالطباعي لعمقػػػنت المسػػػمماف التػػػ ثر حاػػػنتهـ 

فكننػت أسػبنب إَتاػنرد لهػ ا المالضػالع قػ   ،المعنورة بنلتق ـ العممي الالحضػنرة الزاحمػل
 : تع  ت الامكف تمَاوهن في منانتي

سػػػػمماف فػػػػي سوػػػػرنن هػػػػ ا ةسػػػػتنبنط ا حكػػػػنـ العمماػػػػل مػػػػف ا  لػػػػل باػػػػنف حنجػػػػل الم -1
بهستبنر أفا سنّمل  ال رسال لهـ أستح ث مف المسن ؿ  ات العمقل بحانتنن المعنورة
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المسمماف امقالف حرجن  الضاقن  في إاجن  الحمالؿ ال رسال له ت المسن ؿ التي لـ اػر  
لحػنؿ أف  احػّرـ النػنس النص ال رسي الوراح سم  حكمهن فاَ ػ  فػي مثػؿ هػ ت ا

من أحؿا ال تعػنل  أال احمممػالا مػنحّرـ فانػنلهـ اةثػـ بػ لؾ الارتكبػالف المعنوػي بواػر 
  .سمَـّ 

تالضػػاح مػػن لممقػػ  اةسػػممي مػػف مرالنػػلَّ حاػػث تعطػػي المقاػػ  المجتهػػ  القػػ رة سمػػ   -2
اجػن  اشحكػػنـ  التعنمػؿ مػ  المسػن ؿ الالقضػنان المسػػتح ثل الالمسػتج ة سمػ  كثرتهػن الاك

  .ل الاةستاعنب الالمالاكبل لكؿِّ ج ا َّ المما ال رسا
بانف حكػـ اةجتهػن  فػي المسػن ؿ المسػتح ثل الالقضػنان المسػتج ة المػنامـز تػالفرت  فػي  -3

  .المجته  الالممتي مف مؤهمتَّ ل لؾ
باػػنف المالقػػؼ اةسػػممي المن ػػال  إزاء التقػػّ ـ العممػػي الالتقنػػي الػػ د  َػػؿ فػػي حاػػنة  -4

  .الننس
نتمػػلَّ القػ  أقتضػػت طباعػل هػػ ا ال  ،بحػػث أف أجعمػ  فػػي مق مػػل الثمثػل مبنحػػث اَل

 .فجعمتػػػ  فػػػي باػػػنف أهماػػػل المعنلجػػػل ال ػػػرسال لممسػػػن ؿ المسػػػتح ثل: أّمػػػن المبحػػػث ا الؿ
مسػػػل مطنلػػػب فجعمػػػت المطمػػػب ا الؿ لمتعراػػػؼ  ،القّسػػػمت هػػػ ا المبحػػػث الػػػ  مق مػػػلَّ اَل
عمتػ  لباػنف أّمػن المطمػب الثػنني فج ،بنلمسن ؿ المستح ثل في الموػل الاةوػطمح ال ػرسي

كػـ اةجتهػن   اّمن المطمب الثنلث ،الحنجل لإلجتهن  في المسن ؿ المستح ثل فبانػت فاػ ه ح 
أّمػػػن المطمػػػب الرابػػػ  فبانػػػت فاػػػ ه  ،الاةفتػػػنء فػػػي المسػػػن ؿ المسػػػتح ثل الالقضػػػنان المسػػػتج ة

الالقضػػػػػنان  مػػػػػنانبوي تػػػػػالفرت  مػػػػػف  ػػػػػرالط ا هماػػػػػل فػػػػػامف اتوػػػػػّ   لممسػػػػػن ؿ المسػػػػػتح ثل
المطمػػب االَػػنمس فبانػػت فاػػ َّ مكننػػل العمػػالـ ال ناالاػػل الالتقػػّ ـ العممػػي فػػي  أّمػػن ،المسػػتج ة

  .ال راعل اةسممال
فبانػػػت فاػػػ ه مرالنػػػل المقػػػ  اةسػػػممي الأثرهػػػن فػػػي معنلجػػػل : أّمػػػن المبحػػػث الثػػػنني

 .المسن ؿ المستح ثل
الالتي تطرقت  ف فر ت  لبانف نمن ج مف المسن ؿ المستح ثل: أّمن المبحث الثنلث

ـا تنناللػت  فقػػرات هػ ت المسػػن ؿ  ،ننق ػتهن المػػؤتمرات الالمجػنم  المقهاػل ا سػػممالإلاهػن ال  ثػ
بنلتحماؿ المالضػالسي مبانػن  ماػن اف المرالنػل التػي اللهجهػن المقهػنء المعنوػراف فامػن  هبػالا 

ـا النتػن    ،إلا  مف إَتانراتَّ الترجاحنتَّ  ـا أنهات البحث بَنتمػلَّ تضػمنت َموػل  الأهػ ث
  .التي تالومت إلاهن
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 املبحث األول
 أهمية املعاجلة الشرعية للمسائل املستحدثة

 ادلطهب األول
 تعريف بادلسائم ادلستحدثت

 :  نغت ًواصطالحاً  (ادلسأنت)تعريف 
طمػػب  معرفػػلَّ أال مػػناؤّ د : المعننهػػن ،الجمع هػػن مسػػن ؿي  ،: مػػ َال ةم مػػف سػػ ؿي لغأأ    المسأأةل 

: الس لت   سػف أمػرَّ  ،أد طمبتهن: فالس لت   العن: تقالؿ   ،ال  معرفلَّ مّمن اقتضي جالابن  
  .(1)أد إستعميمت   
الا مػػر الّػػ د أَػػرج  تعنػػي الحن ثػػل  : إوػػطمح المقهػػنء المسػػ لل فػػي: المسأأةل إ طالأأ      

  .(2)ب قل نظرَّ التحتنج ال  إستنبنط حكَـّ  رسيٍّ لهن
 :  تعريف ادلستحدثت نغت ً واصطالحاً 

ػػ ّكرهن مسػػتح يث مػػ َال ةم : المسأأد ة   لغأأ    أد أالقعيػػ   الأالجػػ يت   ،مػػف إسػػتح ث ال ػػيءالم 
بت سػػػػػ    ،بعػػػػػ ي سػػػػػ َـّ  أد تجػػػػػ  ي : تقػػػػػالؿ  حػػػػػ ثي حػػػػػ الثن   ،الالحػػػػػ الث  نقػػػػػاض القهػػػػػ يـ .الاك

  .(3)القالسي   
 .(4)سف المعن  الموالد (مستح ثل)الش اَرج  المعن  اةوطمحي لممر ة 

 (الممر هػػػػػػن مسػػػػػػ لل: مسػػػػػػن ؿ): إفا المسػػػػػػن ؿ المسػػػػػػتح ثل كمركػػػػػػب مػػػػػػف كممتػػػػػػي
هػػػي ا مػػػالر التػػػي إسػػػتح ثهن النػػػنس الأالجػػػ الهن نتاجػػػل  لمتطػػػالر الطباعػػػي : (ثلمسػػػتح )ال

لعمقنت اةنسنف الن الء الحنجنت إةجتمنسال لمننس أال نتاجل  لظرالؼَّ طنر لَّ الأقتضت 
إ ا منسممنػػن افا اةجتهػػن  فػػي  ،(5)إاجػػن  ا حكػػنـ ال ػػرسال العمماػػل لهػػن بهجتهػػن َّ اال فتػػال 

لمقاػػػ ي السػػػعي   ةسػػػتنبنط اشحكػػػنـ العمماػػػل مػػػف أ لتهػػػن بػػػ ؿ  ا: اةوػػػطمح ال ػػػرسي اعنػػػي
، الهػػػ ا المعنػػػ  شابتعػػػ  سػػػف المعنػػػ  الموػػػالد لإلجتهػػػن  إ  هػػػال بػػػ ؿ الجهػػػ  (6)التموػػػامال
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ػػػؿي الػػػ  نهناتػػػ ه  غاػػػري أفا بانهمػػػن سمػػػالـم  (7)الالطنقػػػل فػػػي طمػػػب أمػػػرَّ لابمػػػ  مجهػػػال ت الاوه
وػػالص فنةسػػتعمنؿ الموػػالد اماػػ  العمػػاـل الهػػال مطمػػؽ التكممػػل  الالجهػػ  أّمػػن اةسػػتعمنؿ اَل

  .اةوطمحي فهال مَتصٌّ بب ؿ الجه  الالالس  ةستنبنط الحكـ ال رسي
إفا اةجتهػػن  بمعنػػنت ا وػػاللي سمػػ  ضػػرباف أحػػ همن ه فػػ   اةسػػتنبنط الا َػػر 

  .(8)ه ف   التطباؽ
هػػي باػػنف الحكػػـ ال ػػرسي فػػي مسػػ للَّ مػػف المسػػن ؿه مؤاػػ ة  : ( ػػرسن  )الأفا المتػػال  

الهػػ ا التعراػػؼ شابتعػػ  سػػف  ،(9)القػػر ف الكػػراـ أال السػػنل النبالاػػل أال اةجتهػػن بنلػػ لاؿ مػػف 
ـي باننػػػػػ  ػػػػػ بهه التعراػػػػػؼ الموػػػػػالد لممتػػػػػال  الهػػػػػال طيميػػػػػبي باػػػػػنف مػػػػػن أ  
غاػػػػػر أفا التعراػػػػػؼ  (10)

اةوػػطمحي لممتػػال  اظهػػر  أفا المتػػال  تَػػتصم بباػػنف المسػػن ؿ التػػي اطمػػب حكػػـ ال ػػرع 
  .المسن ؿ ال رسال الغارههن أّم الموالد فا مؿ اةجنبل سف ،فاهن

 ادلطهب انثاني
 احلاجت نإلجتهاد واإلفتاء يف ادلسائم ادلستحدثت

اجػػػػن  ا حكػػػػنـ ال ػػػػرسال الوػػػػن بل لمػػػػن اسػػػػتج ا مػػػػف  تقػػػػ اـ الحمػػػػالؿ اةاجنباػػػػل الاك
المسن ؿ الالقن   التي اقتضاهن العور ا عي م ضرالرةم شغن  سنهن مف أجؿ تمباػل حنجػنت 

فا إجتهن  أهػؿ العمػـ فػي  لػؾ ا عيػ م مػف مقالمػنت الت ػرا   ،لحانةالمالاكبل سجمل ا الننس الاك
فا الحنجل إلا ه تز ا   بهز ان  التطالر الالتقػّ ـ ال َػالؿ ا فػرا  فػي هػ ا الػ اف إفا  ،الأس سه ه الاك

 ،اةجتهػن  هػال إبػراز لحكػػـ ال ػراعل فػي الالاقعػػل المسػتّج ة اللػاس تمػػّر ا  مػف إنسػنفَّ بعانػػ ه 
ـ المسػػن ؿ الالالقػػن   المسػتج ة التػػي لػـ ا ػػنصا سماهػػن لالقػ ي النػػنس  فػػي الاك ا لػـ تعػػرؼ أحكػن

صي  الحػػرجه الالضػػاؽ البقػػالا فػػي جهػػؿَّ فّحرمػػالا مػػن أحػػؿا ال الأحمّػػالا مػػنحّرـ ال التتبعػػالا الػػَر
ـي الالعقػػنب الالحاػػؿ غاػػر الجػػن زة السممػػالا المعنوػػي بواػػره سمػػَـّ النػػنؿ ا ّمػػلي بػػ لؾ اةثػػ
(11). 

 اف أقنمالا سم  المق  اللـ اجم الا سم  الق اـ لمن كّنن بحنجلَّ ال  اللال أفا المقهنء الالمجته
قالاناف مستالر ةَّ الباف ظهرانانن ثرالةم فقهاػلم زاَػرةم بقالاسػ َّ الأوػالؿَّ سنمػلَّ الفػرالعَّ الجز اػنتَّ 

الفامػن اتعمّػؽ  .النظرانتَّ مرنلَّ قن رةَّ سم  إستاعنب تمنسمت الحانة في كؿِّ زمنفَّ المكػنفَّ 
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مستح ثل الالقضنان المستج ة فهفا  لؾ أمػرم لػ   َطػريت سمػ  الالاقػ  بنةفتنء في المسن ؿ ال
التعريؼ مف َمل   اةسممي فنةفتنء ما افم الاس  استالسب من استج ا مف  ؤالف الحانة

اللممتػال  فػي مجتمعنػن أثػرم كباػر  ،أحكنـ ال رع في الالقن   الالمستج ات ال انال الال ناالال
اة ػػػتمؼ المػػػن أحالجنػػػن كمسػػػمماف فػػػي هػػػ ا الالقػػػت فػػػي التبػػػناف الاةَػػػتمؼ أال التقػػػنرب ال 

لمتقػنرب الاة ػػتمؼ سمػػ  كممػل الحػػؽ الوػػن رة سػف المتػػال  النزاهػػل المسػتن ة سمػػ  كتػػنب 
الفي ضالء القػراءة لالجػالت  ،ال تعنل  السنل رسالؿ ا ماف سما ه أفضؿ الومالات الالتسماـ

نجػػ   اتبػػ  مػػنه   النظػػر الاةسػػت شؿ فػػي أحكػػنـ النػػالازؿ الالمسػػتج ات فػػي القتنػػن الحنضػػر
التضااؽ الالت    حت  اوؿ أحاننن  في فتالات ال  تكمار المجتمعنت الالحكالمنت الاجعؿ 

انػػته  فػػي فتػػنالات التحناػػؿ سمػػ   أال مػػف ،مػػف فعػػؿ المعنوػػي سػػببن  لمَػػرالج سػػف اةسػػمـ
تَػػن  ال ػػراعل السػػامل لمالوػػالؿ الػػ   أالامػػر ال ػػرع اةسػػممي الالجػػرأة سمػػ  النوػػالص الاك

ظمػػنء ال ػػرسال سماهػػنالأ رغبػػنتَّ  ناالاػػلَّ  ػػل الاك فهنػػ     اةَّ لتبراػػر سػػمالكانت المنحػػرفاف الالظممي
 ،انبوي سم  أهؿ المتان أف اكالنالا سمػ  الالسػط المعتػ ؿ فػي فتػنالاهـ بػم إفػراطَّ الشتمػراطَّ 

فامّرقالا باف مناحسف إقتبنس   المن ش ا حسف الامّاػزالا بػاف مػنامـز فاػ ه الثبػنت الالت ػ   المػن 
الر الأف اجػػػ الا الحمػػػالؿ لممسػػػن ؿ الج اػػػ ة فػػػي ضػػػالء نوػػػالص اقبػػػؿ فاػػػ  المرالنػػػل الالتطػػػ

الأف اعا الا النظػر  ،ال راعل القالاس هن الكمال البعا ا  سف المؤثرات اةجتمنسال الالسانسال
الاجعمالا الننس سم  بوػارةَّ حتػ   ،في الق اـ في ضالء ظرالؼ العور الالاقع  الحنجنت ه 

انبوي سم  سنمػل المسػمماف ال  ،شاَرجالا في تعنممهـ م  المستج ات سم  أحكنـ ال رع
إفا  ،أف اتثبتػػالا مػػف المتاػػن حتػػ  اقمػػالا سمػػ  الوػػالاب الش ا َػػ الا المتػػال  مػػف غاػػر أهمهػػن

اجػػػػن  الالسػػػػن ؿ  سمػػػػ  أاللاػػػػنء أمػػػػالره المسػػػػمماف إاجػػػػن  الممتػػػػاف الالمجتهػػػػ اف الكمػػػػال اف الاك
 الانبوػي أاضػن  إاجػن  ،الضرالرال ةس ا هـ التها تهـ التعمامهـ العمالـ ا سنسػال فػي  لػؾ

سػػتبعن  مػػف كػػنف غاػػري أهػػم  لػػ لؾ أال مػػف  ،مػػف اتوػػّ   لإلفتػػنء فػػي كػػؿِّ قراػػلَّ الم انػػلَّ الاك
ـي  قت ه في المتال  الالتسّرع في تكمار الننس ثبت فسق ه المجالن ه اال س ي
(12). 
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 ادلطهب انثانث
ة
ّ
 حكى اإلجتهاد واإلفتاء يف ادلسائم ادلستحدثت وانقضايا ادلستجد

اػػػؼ فالاتهػػن سمػػ  الالجػػػ  المسػػن ؿ المسػػتح ثل الالقضػػػنان ا لمسػػتج ة إ ا القعيػػت اَل
السػػػماـ اكػػػالف اةجتهػػػن  ةسػػػتنبنط حكػػػـ  ػػػرسي لهػػػن الاجبػػػن  سمػػػ  مػػػف كػػػنف مكّممػػػن   ػػػرسن  

أّمػػن إ ا لػػـ  ،بنةجتهػػن  مػػف حاػػث  إمػػتمؾ ا هماػػل الالقػػ رة سمػػ  إسػػتنبنط ا حكػػنـ ل  لػػل
تهن  فاهػن سن  ػ َّ فرضػن  ا َؼ فالات الحن ثل الكنف االج   غاريتم مف المجته اف فاكالف  اةج

فهف  تريك   الجما  أثمالا الاك ا أفت  فاههن أح يهـ سقطي الطمػب  سػف  ،كمن ان  سما ه السم  غارهته 
  .(13)جماعهـ لحوالؿ المقوال 

ػؿ  فػهفا اةجتهػن ي فاهػن اكػالف  منػ البن   أّمن الحالا ث اةفتراضال الهي التي لـ تحوي
  .إستع ا ا  لمن استج م مف النالازؿ الالالقن  ال لؾ  ،سالاء  س  هؿي المجته  أـ لـ ا س ؿ

في حاف اكالف  ا فتنء  حرامن  إ ا كنف الممتي جنهم   فا اةفتنء إَبػنرم سػف ال 
  .تعنل 

إ ا أراػػػ ي إتَػػػن  المتػػػال  حّجػػػل  لبنطػػػؿَّ أال لتحرامهػػػن أال  كػػػ لؾ اكػػػالف  حرامػػػن  كػػػ لؾ
ـي سنهن ال اكالف  حرامن  إ ا ترتبت سم  المتال  ممس ةم  ،ت الامهن أسظـ مف اةحجن

(14).  
 ادلطهب انرابع

 شروط اجملتهد يف ادلسائم ادلستحدثت
سػتَمص رأدَّ راجػحَّ  ج ا ة الأرا  إنسنف معنلجتهن الاك إ ا القعت حن ثل أال مس لل م
اجػن  الحمػالؿ  فاهن فم ب  ا أف  اكالف أهم  لإلجتهػن   فا التعنمػؿ مػ  المسػن ؿ المسػتج ة الاك

ـا هػػػ ت  ،ن لهػػػن فػػػتحم لبػػػنب اةجتهػػػ فانبوػػػي تػػػالفر ال ػػػرالط ا تاػػػل فػػػامف توػػػّ   لػػػ لؾ الأهػػػ
 : ال رالط

  . فا اةجتهن  إستَراج الحكـ ال لؾ اتطّمب اةامنف بنلحنكـ: اةسمـ -1
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  .لجالاز إستمن  الننس سم  فتالات: الع الل -2
  .العمـ بنلقر ف م  معننا ه الالجاله ه السمالم ه المالاض ي  انت ا حكنـ -3
 ،نهن السػن هن المالاقػ ي  اػنت ا حكػنـ الالوػحاح منهػن الالضػعاؼأف  اعرؼ السنل بمت -4

  .(اللال بنلنقؿ سف أ مل الح اث)الالجرح الالتع اؿ الحنؿ الرالاة 
  .المالاقع ه البعمـ الَمؼ بن حكنـ المقهال (15)المعرفل بمسن ؿ اةجمنع -5
  .أف  اكالف محاطن  بعمالـ المول العربال -6
جتهػػن  الأسنسػػ   الػػ د اقػػالـ سمػػن  اة أف اكػػالف متمكنػػن  مػػف سمػػـ أوػػالؿ المقػػ   ّنػػ    -7

 .سما ه 
ستنبنط ا حكنـ -8 فقهال تعان   سم  فهـ مسن ؿ المق  الاك   .أف  تكالف ل ا ه ميميكل م
  .المعرفل بمقنو  ال راعل المرا  ال نرع مف ت را  ا حكنـ فاراساهن سن  إجتهن ت -9
  .الق رة سم  تَرا  ا حكنـ مف المسن ؿ المنوالص سماهن -10
 .(16)مهعن  سم  الالاق  أال الظرؼ المحاط ب ه أف  اكالف م ط -11

 ادلطهب اخلايس
و انعهًي يف انفقه وانشريعت اإلسالييت

ّ
 انعهىو اندنيىيت وانتقد

بمن أفا ه ته ال راسل تتننالؿ تعنمؿ المق  اةسػممي مػ  المسػن ؿ المسػتح ثل سػف 
ؿ الا حكػنـ التقػّ ـ العممػي الالتقنػي الػ د  َػؿي المجتمعػنت اةسػممال لمك ػؼ سػف الحمػال 

ال ػػرسال لهػػ ته المسػػن ؿ ا لػػ ا نػػر  مػػف المننسػػب باػػنف نظػػرة ال ػػراعل اةسػػممال لمعمػػالـ 
ال ناالاػػل الننفعػػل الالمالقػػؼ المطمػػالب مػػف التقػػّ ـ العممػػي الالنتػػنج ا لػػي الالتقنػػي التجػػنرب 

 : ا مـ ا َر  في  لؾا الكمن ا تي
 وإصطالحاً  -1

ً
 :  تعريف انعهى نغت

ـ  لول   م  ـ  ل: العه مػالـالهعم ػ ـي الجمع ػ   س  مهػ ا طميػؽ : وػل  بكسػر العػاف السػكالف الػمـ مػف سي
فيػػ    ،سمػػ  المعرفػػل بنل ػػيء الالمسػػبالقل بنلجهػػؿي بػػ ه  ممػػن  أد سيري ـي ال ػػيء اعميمػػ   سه مهػػ  ،اقػػنؿ  سه
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ـم إ ا تػاّقفي  ميػ ـي اع  مهػ ـ  سمػ  الاقػاف  اقػنؿ سي م  ـ  سمػ  اةتقػنف ،كمن اطمؽ العه م ػ  ،كػ لؾ اطمػؽ العه
ـي ا مه  .(17)أد أتقني   :  مر التعّمم    اقنؿ  سي

ـ  فػػي اةوػػطمح اػػرا   بػػ ه إ راؾ ال ػػيء بحقاقتػػ ه، أال هػػال  م ػػ ـ  إوػػطمحن : العه العمػػ
  .(18)حوالؿ والرة ال يء في العقؿ

 : يكانت انعهى اندنيىي يف اإلسالو -2
العمػػالـ فػػي المنظػػالر اةسػػممي نالسػػنف سمػػالـم  اناػػلم الهػػي أوػػؿ  العمػػالـ الأ ػػرفهن 

 (غاػر  ػرسال)السمػالـم  ناالاػل  ،ننس ال  س ػبؿه الر ػن  السػعن ة الػ ارافالهي التي ته د ال
كنلطب الالحسنب الالكامانء الالهن سػل الالزراسػل الالوػننسنت الغاػر  لػؾ ممػن احتػنج إلاػ  

فا ال ػراعل اةسػممال تنظػر  الػ  كػم  ،الننس لتساار أمالري   ناػنه ـ التػالفار إحتانجػنتهـ الاك
رة  متالازنػػل حاػػث  تك ػػؼ بهمػػن أسػػرار الحاػػنة الاسػػتعنف نظػػ (ال اناػػل أال ال ناالاػػل)النػػالساف 

فا العمػـ الػ ناالد النػنف  مسػنن م لمعمػالـ  بهمن سم  تسَار مػن فػي الكػالف لسػعن ة الػ اراف الاك
تقننهػن  ،ال انال الفي َ مل تمسػارهن فا  راسػل العمػالـ اةنسػننال الالمنّ اػل الالتعّمػؽ فاهػن الاك الاك

ت  ن  الػػػ الفػػػؽ الطػػػرؽ الالمنػػػنه  الوػػػحاحل سػػػاقال   حتمػػػ اةامػػػنف بػػػنل سػػػزا الجػػػؿا التالحاػػػ ه
المعرفل سظاـ َمق ه ال قاؽ ونع ه فم امكف فوػؿ العمػـ سػف اةامػنف لتػ اَمهمن السمػؽ 

  .(19)الال ن   بانهمن
 :  حكى حتصيم انعهى اندنيىي -3

التعمػػػاـ العمػػػاـل ال ناالاػػػل الننفعػػػل التػػػي  إتمػػػؽ سممػػػنء اةسػػػمـ سمػػػ  الجػػػالب تعمّػػػـ
 ،انـ أمالر  نانهـ الالتي تحتػنج الػ  معرفػل ال رااػلَّ لمقاػنـ بهػنشاستوني سنهن الننس في ق

فا الجػػػالب تحوػػػاؿ هػػػ ت العمػػػالـ فػػػي أحكػػػنـ المقػػػ  اةسػػػممي هػػػال الجػػػالبم كمػػػن ي سمػػػ   الاك
ػري  ـ  سػف البػنقاف الاك ا تركػ   أال قوا المسمماف شاجالز إهمنل  فػهف  فعيميػ   الػبعض سػقط اةثػ

فا سمػػػ  اللػػػي أمػػػر ،بػػػ ه الجماػػػ  أثمػػػالا جماعػػػن   المسػػػمماف أف  اػػػ مر أهػػػؿ البمػػػ  فػػػي  لػػػؾ  الاك
الاجبر هـ سما 
(20).  
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أّمن سن  الوػالؿ اةنسػنف الػ  مرحمػل التَوػص فػي هػ ت العمػالـ فاوػبح  إتقػنف 
العمػػـ الالوػػنعل التػػي امنرسػػهن الاجبػػن  ساناػػن  سماػػ ه إف تعػػّاف لػػ لؾ اللػػـ اق ػػـ بػػ ه أحػػ م غاػػرته 

هػػ ا المجػػنؿ حاػػث  تكػػالف  كعجػػزَّ أال غاػػريت كػػي شتتعطػػؿي موػػنلح النػػنس فػػي لسػػببَّ مػػن
ـم الالاجػػب اّش بػػ ه فهػػال الاجػػبم  فا هػػ ا الالجػػالب  ،فرضػػال العػػاف سماػػ ه مػػف بػػنب مػػنش اػػت الاك

م ػػـ فيت سػػ م إحتانجػػنت النػػنس المسػػتمّرة الالمتجػػ  ة التعّمػػر   ،تتحقػػؽ  بػػ ه الوناػػل مػػف الجػػال  العه
ت حساػػػػف الػػػػبم  التتحقػػػػؽ راحػػػػل النػػػػنس الاػػػػ اف   سػػػػف حقػػػػالؽ المسػػػػمماف الاػػػػتعّمـ ا بنػػػػنء ال 

فا ه ته المعنرؼي الالعمالـ تتالس   التتنالع  حسيبي الزمنفه الالمكنف ا الضنع الاك
(21).  

و انعهًي -4
ّ
 :  ادلىقف اإلساليي ادلنشىد ين انتقد

سمنرهػػن الاسػػتثمنرهن تقتضػػي  إفا مقتضػػ  الظامػػل اةنسػػنف فػػي َمفػػل ا رض الاك
 ل الهػ ا النػزالع المطػردالحركل لتطالار الاقعػ ه ا رضػي الػ د اعا ػ   الترقاتػ ه الهػ ته الحركػ

لػػ   اةنسػػنف لمتطػػػالر امكػػف أف اظهػػر بوػػػالرَّ  ػػت  لكػػػفا سػػبام   ا قػػالـ هػػػال الجػػ م فػػػي 
  .البحث الالمالضالسال في طمب العمـ الالمعرفل

طمقػػػ  فػػػم احػػػّ ت  مكػػػنف الش  ف المػػػنه  اةسػػػممي اقػػػالـ سمػػػ   ػػػماللال العمػػػـ الاك الاك
ّف فػػػػي قاللػػػػ  تعػػػػنل  ،اقّاػػػػ يت  زمػػػػنف قػػػػؿ ريّب زه   ): الاك ممػػػػنالي مػػػػن اػػػػالحي بنل ػػػػمالؿ  (22)(نػػػػي سه

الاةستمراراله حت  لك فا اةنسنف في كّؿ زمنفَّ المكنفَّ مكماؼم أف  اطنلب نمس  بهةستزا ة 
كؿا سمَـّ اسّبر ب ه أغالار الالجال  مف غار ح ال َّ أال قاال  فمسارة العمـ شتتالقؼ حت   مف

ـي كّؿ مجهالؿَّ متنحَّ لهن تقتحه
(23).  

جمنسػنتَّ الافػرا ا  اةفػن ة اةاجنباػل مػف المنجػزات ا لاػل إفا منانبوي سم  ا مل 
الاةنتنجاػػل لمعمػػالـ التجراباػػل التطباقنتهػػن العمماػػل الاتمثػػؿ   لػػؾ بن َػػ  الاةنتمػػنع الاةبتكػػنر 

ـي  ،فػػ اف اةسػػمـ اػػ مر بطمػػب العمػػـ حاثمػػن الهجػػ ي  ،الاةبػػ اع الاةضػػنفنت الننفعػػل مػػ ّف العه الاك
فا اةكت نفنت العممال لاست اّش حمقنتَّ فػي  ،انتم ي ب ه إّنمن هال ممؾم لكّؿ إنسنف ل   أف   الاك

فا الم ناػػل  سمسػػمل شنهناػػل لهػػن مػػف الجهػػ  العقمػػي الػػ د ا ػػمؿي الجػػنس الب ػػرد بكنممػػ ه الاك
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مػػػػـ الالوػػػػننسل التطباقنتهػػػػن فػػػػي الحاػػػػنة مثػػػػؿ ا الات المَتبػػػػرات الا شت  النن ػػػ ل سػػػػف العه
 ػػانء من اػػلَّ لتػػػ ماف متطمبػػنت حانتػػػ  الالوػػننسنت ب نالاسهػػن المػػػن احتنجػػ   اةنسػػنف مػػػف أ

نمػػن تػػرتبط بنلعقػػؿ  ػػريجم أال قاػػ   ّنهػػن لاسػػت مرتبطػػل  بمكػػرَّ معػػاف الاك شاراسػػ  سنػػ  أَػػ هن حي
إّف سمػػ  المسػػمماف تبّنػػي الطػػريؽي  .(24)المجػػّر  الػػ د تنبثػػؽ سنػػ   قػػالاناف العمػػالـ المَتممػػل

فا  مػػػف  سمػػػاهـ اةفػػػن ةي  الالالسػػػن ؿ الح اثػػػل فػػػي العمػػػالـ الوػػػننسال كمػػػن أمػػػرتهـ  ػػػراعتهـ الاك
َبرات غارهـ مستمن اف مف َنوال المرالنل الالتطالر فػي المقػ  اةسػممي الػ د اسػنار 
موػػػنلح النػػػنس فػػػي كػػػّؿ زمػػػنفَّ المكػػػنفَّ مػػػ  الثبػػػنت فػػػي التّوػػػالر فػػػي القػػػاـه الالمبػػػن دء 
الاشه اؼ فػي المػنه  اةسػممي الػ د اضػمف  لمحاػنة اةسػممال َنوػال الحركػل  اَػؿي 

  .محالرَّ ثنبتَّ 
فا اةحجػػنـ سػػػف اةسػػتمن ة مػػػف العمػػالـ التجػػػنرب ا َػػراف المنجػػػزاتهـ ال شتهػػػـ  الاك
الوػػننسنتهـ أّاػػن  كػػنف نالسهػػن الاغمػػنض العػػاف سّمػػن احػػاط مػػف مالجػػنت الوػػزال الحضػػنرد 
الالتكناللػػػالجي التػػػي تػػػ َؿ ضػػػرالرات الحاػػػنة ا سنسػػػال فػػػي الم كػػػؿ الالم ػػػرب الالمسػػػكف 

ة اةنسػػػػػنف النزالسػػػػػ ه نحػػػػػال التج اػػػػػ  الالممػػػػػبس لمَنلمػػػػػل لمسػػػػػنف الكالناػػػػػل المعنكسػػػػػل لمطػػػػػر 
كػػػب الحاػػػنة المالاكبػػػل سجمػػػل التقػػػّ ـ  الالتوااراةاجػػػنبي المػػػؤ َّ الػػػ  التَمػػػؼ ال ػػػ ا  سػػػف ري

المػف هػ ا المنطمػؽ فػهفا سمػ  المسػمماف إلتمػنس العمػالـ  ،الالتطالر ال د اح  ث في العنلـ
َضػػػنسهن لممػػػنهاـ  اػػػنهـ التحرارهػػػن مػػػف زاػػػالؼ الالثن اػػػل الالمعػػػنرؼ فػػػي  ػػػت  أبالابهػػػن الاك

  .(25)الاةضنفل الاهن منتستحؽا مف إضنفنتَّ ننفعلَّ  الالجمال 
 ادلبحث انثانث

 يرونت انفقه اإلساليي وأثرها يف يعاجلت ادلسائم ادلستحدثت
الت ػػػػرا  اةسػػػػممي اوػػػػاللي   المبػػػػن ؤت ثنبتػػػػلم شامحقهػػػػن التوااػػػػر الالتبػػػػ اؿ اّش أفا 

الحاػػػػنة بمَتمػػػػؼ الحمػػػػالؿ لمالقػػػػن    مرنػػػػلم لهػػػػن القػػػػ رة سمػػػػ  مػػػػ ا  فرالسػػػػ   الجز انتػػػػ ه المقهاػػػػل
المسػػػػتح ثل الالالقػػػػن   المسػػػػتجّ ت بمػػػػن احقػػػػؽ الموػػػػنلح الم ػػػػرالسل لمنػػػػنس الاػػػػتم ـ مػػػػ  
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: جػػنء فػػي إغنثػػل المهمػػنف ،(26)اسػػتحاؿ معػػ   التالقػػؼ الالجمػػال  متطمبػػنت العوػػر ب ػػكؿَّ 
نالعم شاتوّاػر سػف حنلػل م الاحػ ة الهػال سماهػن شبحسػب ا زمنػل الا مكنػل : ا حكنـ نالسنف)
 بهجتهػػن  ا  مػػل كالجػػالب الالاجبػػنت التحػػراـ المحّرمػػنت الالحػػ ال  المقػػّ رة بنل ػػرع سمػػ  الش

ػ ي سماػ ه  الالنػالع  ،الجرا ـه النحال  لؾ فهػ ا شاتطػّرؽ إلاػ ه توااػر الش إجتهػن َّ اَػنلؼ مػن الضه
 (27)(من اتوّار زمننن  المكننن  الحنش  : الثنني

تجػل سػف التقػّ ـ العممػي لق   َمت الكثار مف المسن ؿ المستح ثل المعنوػرة النن
الزا  إهتمنمهـ بهن فػي ظػؿ  الالتقني حانة المجتمعنت اةسممال سف قو َّ أال غار قو 

الش ة اةبػػػ اسنت الاةبتكػػػنرات العمماػػػل الفػػػي ظػػػؿ ن ػػػالء الحنجػػػنت اةجتمنساػػػل المَتممػػػل 
أال نتاجػػػل  ،بػػػنَتمط المسػػػمماف الاحتكػػػنكهـ بم ناػػػل الحضػػػنرات السػػػن ات ا قػػػالاـ ا َػػػر 

 ات الأَػػػػمؽ الطبػػػػن   النػػػػنس بمػػػػرالر الػػػػزمف أال بحػػػػ الث ظػػػػرالؼ طنر ػػػػل أال توّاػػػػر سػػػػن
المف المسن ؿ المستح ثل في سورنن الحنضر الالتي  ،مستج ة لـ تكف معرالفل  قبؿ  لؾ

إجػػػراء العقػػػال  بػػػ شت : إقتضػػػت إاجػػػن  الحمػػػالؿ ال ػػػرسال سمػػػ  سػػػباؿ المثػػػؿ ش الحوػػػر
 ،ال التوػػالار بكػػنمارا الماػػ االالالتوػػالار المػػالتورافي أ ،الحػػالا ث السػػار ،اإتوػػنؿ الح اثػػل

ثبػػػنت الوػػػانـ الالمطػػػر مػػػـ المميػػػؾ مػػػف رؤاػػػل الهػػػمؿ ةثبػػػنت ال ػػػهر الاك النسػػػ   ،المػػػناقررت  سه
 ،الاسػػتعمنؿ بػػػرام  الكالمباػػػالتر  الف  فػػػ  الػػػثمف لم ػػػركنت المنتجػػػل لهػػػن كنلمناكرالسػػػالفت

الرفػػ   (،أطمػػنؿ اشننباػػب)الالتمقػػاح الوػػننسي  ،المػػناتعّمؽ بت ػػراح الجثػػث ل ارسػػي الطػػب
المػػػن  ،الالتبػػػرع بن سضػػػنء الب ػػػرال الزراستهػػػن النقمهػػػن ،جهػػػزة اةنعػػػنش سّمػػػف اظػػػف مالتػػػ أ

سػػتَ اـ اةنترناػػت لمَتيمػػؼ ا غػػراض ،اتعمّػػؽ بػػنلترقا  الجمػػ د فا  ،(28)الغاػػر  لػػؾ ،الاك الاك
أد مػػػف هػػػ ت المسػػػن ؿ النحالهػػػن تحتػػػنج لمك ػػػؼ سػػػف أحكنمهػػػن ال ػػػرسال بمػػػن اتمػػػؽ مػػػ  

مال فمعمػػالـم قطعػػن  أّنػػ   لػػـ اػػره  فػػي كػػّؿ حن ثػػلَّ مبػػن دء اةسػػمـ المقنوػػ  ال ػػراعل اةسػػم
المسػػػ للَّ نػػػصٌّ وػػػراح مػػػف القػػػر ف الكػػػراـ الالسػػػّنل النبالاػػػل لكػػػفا القػػػر ف الكػػػراـ  ا كماػػػنتَّ 
الأوػػالؿي المبػػن دء سنّمػػل تنػػ رج تحتهػػن جز اػػنتَّ كثاػػرةَّ تعػػريؼ أحكنمهػػن مػػف حكػػـ الكمػػي 
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بط سمػ  مقتضػ  حػالا ث بطراؽ اةستنبنط الَنض  لمضالابط ال رسال الاطّبػؽ مػن أسػتن
 فنلحنوػػػػؿ أنػػػػ   شبػػػػ ا مػػػػف إستبػػػػنر): قػػػػنؿ اةمػػػػنـ ال ػػػػنطبي فػػػػي المالافقػػػػنت ،(29)الزمػػػػنف

 ،(30)(َوػػالص الجز اػػنت مػػ  إستبػػنر كمانتهػػن البػػنلعكس الهػػال منتهػػ  نظػػر المجتهػػ اف
الشتنهض الجز انت التي تنقض الكماػنت اللػ لؾ تبقػ  ): القنؿ ال نطبي في مالض َّ  َر

ف  لػػػػػػـ اظهػػػػػػر فاهػػػػػػن معنػػػػػػ  الكماػػػػػػنت سمػػػػػػ   أحكػػػػػػنـ الكماػػػػػػنت جنراػػػػػػل   فػػػػػػي الجز اػػػػػػنت الاك
إفا المقػػػ  اةسػػػممي اتعنمػػػؿ مػػػ  الحػػػالا ث المسػػػتجّ ة بمرالنػػػلَّ شتومػػػؿ  ،(31)(الَوػػػالص

الالاقعال الاتاَل  المومحل فاستقطب كؿا تواارَّ الازهن   بمازان ه الػ قاؽ لاعطػي مػن أسػتج ا 
نب الالسّنل المقنو  ال رع الأوػالل ه مف المسن ؿ ومل اةبنحل الالم رالسال إف  الافؽ الكت

نهػػ ي بهػػنيصٍّ وػػراح ال شلػػل وػػحاح الثبػػالت مػػف الكتػػنب الالسػػنل  الاهَػػريج سػػف نطنقػػ  مػػن م 
ػػػنلؼ اةجمػػػنع الالقالاسػػػ  العنمػػػل المقنوػػػ  ال ػػػراعل النػػػنف  تعػػػنلاـ اةسػػػمـ الَنوػػػػل  اَل

فا لممرالنل التي مجنلهن المرالع الالالسن ؿ الالجز انت فػي هػ ا الم(32)الالعنمل القنبماػل  قػ ، الاك
سمػػػ  التطػػػالر بمػػػن اجعمػػػ   قػػػن را  سمػػػ  اسػػػتاعنب المسػػػتح ثنت الالمتوّاػػػرات مػػػف القضػػػنان 
اجػػػػن  اشحكػػػػنـ ال ػػػػرسال لهػػػػن الالتكاػػػػؼ  تسػػػػنسهن الاك الالمسػػػػن ؿ المعنوػػػػرة سمػػػػ  كثرتهػػػػن الاك

اللعػػػؿا مػػػف أهػػػـ الجػػػالت الماػػػن اف المرالنػػػل فػػػي المقػػػ  الالتػػػي  ،الالمالاكبػػػل لكػػػؿا ج اػػػ َّ المماػػػ 
َملهػػن أف اسػػتنبط ا حكػػنـ الالحمػػالؿ ال ػػرسال المم مػػل لممسػػن ؿ  اسػػتطا  المجتهػػ  مػػف

 : المستح ثل سف التطالر العممي الاَّرجهن سماهن منامي
 (36)الالموػمحل المرسػمل (35)الالقاػنس (34)كنةجمػنع (33)مرالنل موػن ر المقػ  التبعاػل -1

ػػعل الالَوػػالبل  (38)الالعػػرؼ (37)الاةستحسػػنف فهػػ ت الموػػن ر فاهػػن مػػف المرالنػػل الالهسه
 م الحاػػػنة بػػػنلحمالؿ الالمتػػػنال  لكػػػّؿ المسػػػن ؿي الالالقػػػن   الالقضػػػنان المسػػػتجّ ة الفقػػػن  منامػػػ

  .لمتطمبنت العور الب كؿَّ استحاؿ مع   التالقؼ الالجمال 
التطباػػؽ العممػػي لممبػػن دء الالقالاسػػ  العنمػػل التػػي نػػصا سماهػػن الكتػػنب الالسػػّنل كمبػػ أ  -2

لعقال  إ  نػػّص الكتػػنب ال ػػالر  المبػػ أ العػػ ؿ المبػػ أ سػػ ـ اةضػػرار المبػػ أ الالفػػنء بػػن
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الالسّنل سم  ه ت المبن دء الترؾ الجز اػنت فاهػن الالتموػامت الالتمراعػنت لإلجتهػن  
  .المقهي بمن اننسب   مهف أحكنَـّ الحمالؿ تالافؽ ا حالاؿ الا زمنل

إمكػػنف توااػػر ا حكػػنـ اةجتهن اػػل بتواػػر ا زمػػنف إ  شتجمػػ  اشحكػػنـ المقهاػػل أمػػنـ  -3
س الطبػػنسهـ الموػػنلحهـ بػػؿ تقبػػؿ التوااػػر تبعػػن  لتواػػر تواػػر اشزمػػنف السػػن ات النػػن

  .مالجب الحكـ ال لؾ ا مؿ كؿا منلـ اره  ب ه نصٌّ وراح مف كتنبَّ اال سّنلَّ 
 ،المػػف مجػػنشت المرالنػػل أاضػػن  جػػالاز تعػػ   ا راء اةجتهن اػػل فػػي المسػػ لل الالاحػػ ة -4

معانػػلَّ فالجػػال  سػػ  ا  مػػف ا راء المبناػػل سمػػ  قالاسػػ  اةجتهػػن  الوػػحاح فػػي مسػػ للَّ 
ـ  مػػ  الزمػػنف أالالمكػػنف المػػرا   اعطػػي الحراػػل  دٍّ مػػف هػػ ت ا راء لمعمػػؿ بمػػن اػػتم 

  .تطباؽ الحكـ فا ه 
الت مؿ  المرالنل أاضن  ا سنلاب الالالسن ؿ في إستعمنؿ المرالع المقهال المستن ة ال   -5

  .ال لاؿ الظني
الحكػػػـ أال  تقراػػػر مبػػػ أ رسناػػػل الضػػػرالرات الا سػػػ ار الالظػػػرالؼ اةسػػػتثنن ال بهسػػػقنط -6

 ،تَمامػػ  تسػػهام  سمػػ  الب ػػره المراسػػنة  لضػػعمهـ أمػػنـ الضػػرالرات الالظػػرالؼ القػػنهرة
الق  الض  المقهنء فػي  لػؾ قالاسػ  تنػ رج تحتهػن جز اػنتَّ كثاػرةَّ ت عػريؼ أحكنمهػن مػف 

 ،الاك ا ضػنؽ اشمػر  إتسيػ    ،الحكـ الكمي لمقنس ة المنهن قنس ة الم ػقل تجمػب التاسػار
المػػػػن جػػػػنز لعػػػػ ر بيط ػػػػؿي  ،الالضػػػػرالرة  تقّػػػػّ ر بقػػػػ رهن ،اتالالضػػػػرالرات تبػػػػاح المحظػػػػالر 

الفي مثؿ ه ت القالاس  امكػف لممجتهػ اف الاػاـل  ،الاك ا زاؿ المنن   زاؿ الممنالع ،بزالال ه 
أف االاجهػػالا الكثاػػر مػػف القضػػػنان المسػػتجّ ة الاَرجػػالا لهػػن أحكنمػػػن  تثبػػت  قػػ رة المقػػػ  

  .(39)منفالالت را  اةسممي سم  مالاجهل الحانة في كؿا سورَّ الز 
إفا من كرنػػن مػػف جالانػػب المرالنػػل الالجالههػػن فػػي المقػػ  اةسػػممي شاعنػػي َضػػالع 
سطػنؤت وػمل اةبنحػل الالم ػرالسال  ،الت را  لكؿا تواارَّ المستج ٍّ َط ن  كػنف أال وػالابن  الاك

فنلمرالنل الالتطالر فػي إَتاػنر الحكػـ اةجتهػن د مػف قبػؿ المقهػنء مجنلهػن الظناػنت التػي 
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أّمػػن مػػن  لّػػت سماػػ  النوػػالص القطعاػػل الانػػ رجي فػػي  ،الب ػػرد بنلبحػػثامتػػ ا إلاهػػن العقػػؿ 
منهاتػػ ه الحاثانتػػ ه ضػػمف ا وػػالؿ الالقالاسػػ  العنمػػل الالسػػنف الثنبتػػل أال  َػػؿي فػػي الوناػػنت 
ضػ  لمقػاـ ال اناػل أال ا َمقاػل لمػ اف اةسػممي فػم  الا ه اؼ مف الالجال  اةنسنني اَل

ػػػػؾم فػػػػي تقبػػػػؿ أحكنمػػػػ  مػػػػف حاػػػػث  الالجػػػػالب الالحرمػػػػل النحال  هػػػػن اةجتهػػػػن  الالتوااػػػػر الش ا  ي
فػهفا  ،ومحال ه ت ا حكنـ لتساار أمالرالحانة الالتعنمؿ الالتطباػؽ فػي كػؿا زمػنفَّ المكػنفَّ 

ثبػػنت المقالمػػنت الالقػػاـه اػػنهـم سػػف ضػػبط الحركػػل الب ػػرال الالتطػػالرات الحاالاػػل فػػم تمضػػي 
فا الثبنت ضرالرةم مف ضرالرات واننل ا ، نر ةم سم  غاره ه دَّ  لحانة الب رال الالنمس الاك

الب ػػػرال بحاػػػث  تتحػػػرؾ ضػػػمفي إطػػػنرَّ ثنبػػػتَّ امنحهػػػن وػػػمل النظػػػنـه الالعػػػ ؿ الاةنضػػػبنط 
طمؽ الحرال لم هالات الالنزالات الب رال   .(40)الاحرسهن مف التَبط الالمالض  الاك

إفا إجتمػػنع وػػمنت الثبػػنت الالمرالنػػل فػػي المقػػ  ا سػػممي هػػي مػػف الَوػػن ص 
فا الثبنت شاقتضي تجما  حركل المكره الالحانة لكنػ   اسػمح  الاك  ،الممازة لممنه  اةسممي

ؿي إطنر الثبنت َه   .(41)لهن بنلحركل في  ا
 املبحث الثالث

 مناذج من املسائل املستحدثة
سنتعرض في هػ ا المبحػث لنمػن جَّ مػف المسػن ؿ المسػتح ثل سػف التقػ ـ العممػي 

ؤتمرات الالنػػػ الات المقهاػػػل الالتقنػػػي الالتػػػي تطػػػرؽ لهػػػن المقهػػػنء المعنوػػػراف مػػػف َػػػمؿ المػػػ
 : البّانالا ا حكنـ الالحمالؿ ال رسال المم مل لهن

 :  اإلتصال الحديثةبواسطة وسائل إجراء العقود : ادلسأنت األوىل

بػاف  َوػاف  (42) هب كثاػر مػف المقهػنء المعنوػراف الػ  جػالاز إجػراء العقػال 
سػػػمكي الالبػػػرؽ فػػػي مكػػػنناف متبنسػػػ اف بالاسػػػطل السػػػن ؿ اةتوػػػنؿ الح اثػػػل كنلهػػػنتؼ الم

المّمػن الري ي فػي  لػؾ منجػنء  ،(43)(الكالمباػالتر)الالمنكس الالتمكس ال ن نت الحنسب ا لي 
الالون ر سف مجم  المقػ  اةسػممي المنعقػ  فػي  الرة مػؤتمرته  6/ 45/5في القرار رقـ 
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هػػػ المالافػػػؽ 1410  ػػػعبنف 23-17السػػن س بجػػّ ة فػػػي المممكػػل العرباػػػل السػػعال ال مػػف 
ػػػػت المقػػػرات ،ـ1990 (مػػػنرس)  ار  14-20 الػػػػالار ت فػػػي هػػػػ  القػػػرار سمػػػػ   حاػػػث نوا

 ): منامي
ـا التعنق  باف غن باف شاجمعهمن مكنفم الاح  -1  ،الش اػر  أحػ همن ا َػر معنانػل   ،إ ا ت

الكننػػػت السػػػامل اةتوػػػنؿ بانهمػػػن الكتنبػػػل أال الرسػػػنلل أال السػػػمنرة  ،الش اسػػػم   كممػػػ 
كس ال ن ػػػنت الحنسػػػب ا لػػػي الانطبػػػؽ  لػػػؾ سمػػػ  البػػػرؽ الالػػػتمكس الالمػػػن (الرسػػػالؿ)

فمي هػ ت الحنلػل انعقػ  العقػ  سنػ  الوػالؿ اةاجػنب الػ  المالجػ  إلاػ   –الكالمباالتر 
  .القبالل 

ـا التعنق  باف طرفاف في القتَّ الاح َّ الهمن في مكػنناف متبنسػ اف -2 الانطبػؽ هػ ا  ،إ ا ت
ّبػػؽ التط ،فػػهّف التعنقػػ ي بانهمػن ا عتيبػػر  تعنقػػ ا بػاف حنضػػراف ،سمػ  الهػػنتؼ الالمسػمكي

  .سم  ه ت الحنلل ا حكنـ اشومال المقررة ل   المقهنء الم نر إلاهن في ال ابنجل
إ ا أوػػػ يري العػػػنرض بهػػػ ت الالسػػػن ؿ إاجنبػػػن  م حػػػ   المػػػّ ة اكػػػالف ممزمػػػن  بنلبقػػػنء سمػػػ   -3

 .اللاس ل  الرجالع سن  إاجنبه  تمؾ المّ ة
الوػػػرؼ ة ػػػتراط  أفا القالاسػػػ  السػػػنبقل شت ػػػمؿ النكػػػنح ة ػػػتراط اة ػػػهن  فاػػػ ه الش -4

  .الش السميـ ة تراط تعجاؿ رأس المنؿ ،التقنبض
مػػػناتعّمؽ بهحتمػػػنؿ التزااػػػؼ أال التزالاػػػر أال الومػػػط ارجػػػ  فاػػػ ه الػػػ  القالاسػػػ  العنمػػػل  -5

 .(44)(.لإلثبنت
 :  انتحهيم

بّانػػت المقػػرات المنوػػالص سماهػػن فػػي هػػ ا القػػرار جػػالاز إجػػراء العقػػال  المتنالسػػل 
ؿ الح اثػل المعتمػ ة سمػ  التقناػنت المناػل العنلاػل الالتػي باف الننس بالاسطل  شت اةتون

تمّكف مف إاونؿ فحال  َطػنب المتعنقػ اف المتمػنرقاف مكننػن  ب ػ ف العقػ  البنلوػالت أال 
الاك ا أر نػػن أف  نت مػػؿ النقػػؼ سمػػ  أهػػـ  ،الوػػالرة الالوػػالت أال الكتنبػػل أال بػػ د  ػػكؿَّ  َػػر



 
 

   

 

ى ىالمسائلىالمستحدثة
 ومرونةىالفقـهىاإلسالمي

ىد.ىإبراهومىجاسمىمحمد
  1022حزورانىىىى(7)ىددــالع

  01 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 الف  (الهػال الجػػالاز) ت المسػػ للالعمػؿ الراء هػ ا الَاػػنر المقهػي الالحكػػـ اةجتهػن د فػػي هػ 
غارهته مف ا حكػنـ التكماماػل نجػ  أنهػن تسػتن   الػ  مػن اػ تي مػف ماػن اف المرالنػل فػي المقػ  

  :اةسممي
 :  طنَّ األالل في المع م ت وم يدالل اإلب    -2

أفا ا وػػؿ فػػي المعػػنممت مػػف سقػػال  المػػن اتوػػؿ بهػػن مػػف  ػػرالطَّ الغارهػػن هػػي 
 مػػن منعػػ   ال ػػرع فػػي نػػصٍّ مػػف وػػراح ال شلػػل الالثبػػالت اةبنحػػل فػػم امنػػ   فاهػػن  ػػيء اشّ 

ـ  ): ، فػػػػنؿ تبػػػػنرؾ التعػػػػنل (45)مػػػػف نوالوػػػػ ه  مػػػػاك  ـي سي ـ  مػػػػنحرا ػػػػؿي ليك ػػػػ الجػػػػ   ،(46)(القيػػػػ  فوا
ؿ  فػي : اةست شؿ  َ ؿ لنػن فػي تحرامػ ه فهػال حػمؿم بػنّص القػر ف ال الاػ  أفا كؿا من ليـ اموا

جنرةَّ الغارهن ال من لـ امّوػؿ لنػن فػي  لؾ المعنممت التي احتنج الاهن الننس مف با العَّ الاك
فنلمعنممت المنهن العقال  شتتطمب  .تحرام  منهن مف كتنبَّ أال سّنلَّ فهال مبنحم حمؿم لنن

ّنمن اكمي في وحتهن أّش تحّرمهن ال راعل فهف  لػـ اػر  الػ لاؿ  الرال  ال لاؿ ال رسي بهن الاك
  .(47)ال د احظرهن فهنهن تبنح  إستوحنبن  ل وؿه 

   :ع ة مال لح الن سمرا -1
ستنبنطهن سم  مقنو  ال راعل اةسممال  اعالؿ في تَرا  أحكنـ المعنممت الاك

الأسػنس  لػؾ أفا هػ ت ال ػراعل إّنمػن جن ػت  ،في جمب مونلح العبن  ال رء الممنسػ  سػنهـ
لتمباػػػل الحنجػػػنت الحقاقاػػػل التػػػي تسػػػتمزمهن ظػػػرالؼ الحاػػػنة المقتضػػػانت التعنمػػػؿ فػػػي كػػػّؿ 

ـ  الا سػري الش ): ا  سم  الَمؽ الرفعن  لمحرجي سنهـ قنؿ تعنل زمنفَّ المكنف تاسار  ا رهاػ   ال  بك ػ
ػػري  ـ  الع س  ػػريجَّ ): القػػنؿ جػػؿا السػػم ،(48)(ا راػ   بك ػػ ػػف  حي ميػػاك ـ فػػي الػػّ افه مه عيػؿي سي منجي ، فمػػن (49)(الي

ػميَـّ إّنمػن كػنف لسػ  حنجػنت النػنس الرفػ   جػنرةَّ السي   رِّعي مف العقال  الالمعنالضنت مف با َّ الاك
ستثمنرهن المن  أكمهن بنلبنطؿ   .(50)الحرجي الالم قل سنهـ الحمظ أمالالهـ الاك
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 :  ( ري  الدع قة ورض ئيده  )وجوة الدراضي بين  رفي العقة  -3
وػالرة م حاػلم م ةجتمػنع وػمتن المرالنػل الالثبػنت قػي مسػن ؿ  التراضي فػي العقػال 

سػػال فػػي جماػػػ  المقػػ  اةسػػممي فمػػي جننػػب الثبػػنت اعػػػ م التراضػػي مػػف المبػػن دء ا سن
أّمػن الجػ  المرالنػل فاتمثػؿ فػي قبػػالؿ أد  ػكؿَّ اعّبػر  سػف رضػن ال الطػرفاف سػػالاء   ،العقػال 

كػػػنف لمظاػػػن  مبن ػػػرا  أال رسػػػنلل أال الكػػػام  أال إتوػػػنش  برقاػػػن  أال هنتماػػػن  ممػػػن أضػػػح  التقػػػّ ـ 
  .(51)الحضنرد امّ  اةنسنف ب ه 

اػػ الر  حاللهػػن شتتطمّػػب  فػػي إفا العقػػال  المتبن لػػل كػػنلباالع الاةجػػنرات النحالهػػن المػػن 
ـّ التعنقػػ  التترتػػب  ال ػػراعل اةسػػممال أكثػػر مػػف إلتقػػنء اةرا تػػاف الوػػحاحتاف السن  ػػ َّ اػػت

فنلتراضػػػػي هػػػػال أسػػػػنس إنعقػػػػن  العقػػػػال  بهتمػػػػنؽ إجتهػػػػن ات فقهػػػػنء المػػػػ اهب  ،سماػػػػ ه  ثػػػػنرهت
فا اةاجػػنب الالقبػػالؿي النحالهمػػن السػػاملم لمتعباػػر سنػػ    ڦ  ڄ   چ  :قػػنؿ تعػػنل ، (52)اةسػػممال الاك

 چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
قػػػنؿ سماػػػ ه  ،،(54)(إّنمػػػن الباػػػ  سػػػف تػػػراضَّ ): ()القػػػنؿ النبػػػي  ،(53)
ػػػػؿم مػػػػنؿي إمػػػػردءَّ مسػػػػمَـّ أّش سػػػػف طاػػػػب نمػػػػسَّ منػػػػ   ): الوػػػػمة الالسػػػػمـ الالجػػػػ   .(55)(شاحه

أفا مجػػػّر ي التراضػػػي هػػػال الػػػ د االلّػػػ  العقػػػ  الالتزامنتػػػ ه  الف حنجػػػلَّ لممنرسػػػلَّ : اةسػػػت شؿ
  . كمالَّ معانلَّ 

 :  جواز الدع قة بين غ ئبين بمخدلف وس ئل اإلدال ل -4
اجػػػالز  أاضػػػن  التعنقػػػ  بػػػاف غػػػن باف ال لػػػؾ سػػػف طراػػػؽ الكتنبػػػل أال إرسػػػنؿ رسػػػالؿ 

فمال كتب  ػَص م  َػري غن ػب بعتػؾ  ارد بكػ ا الالوػؿي الكتػنب لػ    ،بانهمن النحال  لؾ
ؿي الم ػػترد بعػػ  فػه ا قبيػػ ،كػنف  لػػؾ إاجنبػػن  مػف ا الؿ الكػػ فا المالجػػب حضػري بنمسػػ ه العقػػ 

إطمسػػ ه سمػػ  مػػن أالجبػػ   ا الؿ فػػي الكتػػنب إنعقػػ  العقػػ  الكػػنف وػػحاحن  سمػػ  قػػالؿ أكثػػر 
  .(56)المقهنء

إفا مجمس العق  باف الون باف هال زمنف اةتونؿ بانهمن في  ػ ف العقػ  الالحػنؿ 
التػػػي اكػػػالف المتعنقػػػ اف مقبمػػػاف سمػػػ  التمػػػنالض فػػػي العقػػػ  ال الانطبػػػؽ هػػػ ا اشمػػػر سمػػػ  
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اف غػػػن بافه سػػػف طراػػػؽ أجهػػػزة اةتوػػػنؿ الح اثػػػل كػػػنلبرؽ الالػػػتمكس الالمػػػنكس التعنقػػػ  بػػػ
الالهنتؼ الالمسمكي فحانمن اوؿ  الَطنب أال  –الكالمباالتر  -ال ن نت الحنسب ا لي 

ؿ ال  الطرؼ  البرقال أال إ عنر التمكس أال المنكس ب  ف العق  الالمتضمف إاجنب المرسه
مجمػػػس التعنقػػػ  بػػػاف الوػػػن باف هنػػػن هػػػال محػػػؿ البعبػػػنرةَّ أالضػػػح إفا  ،الثػػػنني ابػػػ أ المجمػػػس

أد هال الحنؿ التي اكػالف فاهػن  ،الوالؿ المحن ثل الهنتمال أال اة عنر ال  ميف الّج ي إلا 
تحػن ي مجمسػػهمن هػػال زمػػف  المتعنقػ اف مقبمػػاف سمػػ  التمػػنالض ب ػ ف العقػػ  بهػػ ت الطراقػػل الاك

مالف محن ثتهمن ال  فهف إنتقؿ مض ،اةتونؿ بانهمن من  اميت محن ثتهمن في   ف  العق 
فػػه ا قبػػؿي المَنطػػب الػػ د الوػػم   اةاجػػنب مػػن أالجبػػ   ا الؿ  ، ػػ فَّ  َػػر إنتهػػ  المجمهػػس  

فػن   ،في المجمس اللـ ايعرض سن   إنعق ي العق    ػ ه س ر  أّمن إ ا و يري من   منايػ ؿم سمػ  إسراضه
فػي غاػر  ػ ف  الكػ لؾ شانعقػ  إ ا إنتقػؿي المتحػ ثنف الػ  حػ اثَّ  َػر ،فهفا العق  شانعقػ ي 

السمػػ  مػػن تقػػ اـ نجػػ   أفا الجػػ  المرالنػػل الػػ اسي لهػػ ا الَاػػنر المقهػػي الاضػػحم إ   .(57)العقػػ 
شا تريط  لوّحل العق  أف اكالف المتعنقػ اف فػي مكػنفَّ الاحػ َّ فاجػالز  أف اتعنقػ ا فػي حػنؿ 
ؿي اةاجنب ال  المَنطب فك ّف المالجب  كالف مكنف أح همن غار مكنف ا َر فهف  الوي

  .ري بنمس ه الأالجب العق   ق   حض
 نقل األعض ء: ادلسأنت انثانيت

أجنز كثار مف المقهنء المعنوراف إنتمنع اةنسنف بهسضنء جسػَـّ  َػر حّاػن  أال 
مػػػ  مراسػػػنة  ،ماتػػػن  سػػػف طراػػػؽ نقػػػؿ هػػػ ت اةسضػػػنء بالاسػػػطل التقناػػػنت الطباػػػل الح اثػػػل

التتحقؽ مقنو  ال راعل الضالابط الالقاال  ال رسال التي تونف  بمراسنتهن كرامل اةنسنف 
اةسػػممال فػػي تحوػػاؿ الَاػػر لممػػر  الالجمنسػػل الاحوػػؿي التػػراحـي الاةاثػػنر الا تومّػػب سمػػ  

الفػي مػناتعّمؽ  .(58)اشضرار النمسال الاةجتمنسال الحن ثػل لمػف جػرت لهػـ هػ ت العمماػنت
ب لؾ نبّاف في من ا تي جالانب مف قرار مجمس المق  اةسممي المنعق  في  الرة مػؤتمرت 
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 11-6هػػػػ المالافػػػؽ 1408وػػمر 23-18الرابػػ  بجػػػّ ة بنلمممكػػػل العرباػػل السػػػعال ال مػػػف 
 : حاث نّوت فقرات ه ا القرار سم  منا تي ـ1988سنل  ((فبراار)) بنط 

مػ   ،اجالز نقؿ العضال مف مكنفَّ مػف جسػـ اةنسػنف الػ  مكػنفَّ  َػر مػف جسػم ه : أول  )
مماػػل أرجػػح  مػػف الضػػرر المترتػػب مراسػػنة الت كػػ  مػػف أفا النمػػ  المتالقػػ  فػػي هػػ ت الع

الب ػػػرط أف اكػػػالف  لػػػؾ ةاجػػػن  سضػػػال ممقػػػال  أال ةسػػػن ة  ػػػكم ه أال الظامتػػػ   ،سماهػػن
أال ةوػػػمح ساػػػب أال إزالػػػل  منمػػػل تسػػػبب  لم ػػػَص أ    نمسػػػان  أال  ،المعهػػػال ة لػػػ 

 سضالان  
إف كػنف هػ ا العضػال  ،اجالز نقؿ العضال مػف جسػـ إنسػنفَّ الػ  جسػـ إنسػنفَّ  َػر:   ني   

الاراسػػ  فػػي  لػػؾ إ ػػتراط كػػالف البػػن ؿ كنمػػؿ ا هماػػل  ،كنلػػ ـ الالجمػػ  ، اػػن  اتجػػ   تمقن
 التتحقؽ ال رالط المعتبرة

ػػزءَّ مػػف العضػػال الػػ د إستؤوػػؿي مػػف الجسػػـ لعمّػػل مرضػػالَّ    ل أأ  : تجػػالز  اةسػػتمن ة مػػف ج 
 .ك َ ي قرنال العاف ةنسنف من سن ي إست ونؿ العاف لعّملَّ مرضالَّ  ،ل َصَّ  َري 

  .ؿ سضالَّ تتالقؼ سما ه الحانة كنلقمب مف إنسنفَّ حيٍّ ال  إنسنفَّ  َري احّرـ  نق: رابع   
ف  لػـ : خ مس    ا حراـ نقؿ سضالَّ مف إنسنفَّ حيٍّ ا عيّطؿي زالال   الظاملَّ اسنسالَّ فػي حانتػ ه الاك

أّمػػ  إف كػػنف النقػػؿ   ،تتالقػػؼ سػػممل أوػػؿ الحاػػنة سماهػػن كنقػػؿه قرناػػل العػػاف كمتاهمػػن
 .نظرَّ كمن ا تي في المقرة الثنمنلالَّ فهال محّؿ بحثَّ ال اعطؿي جزءا  مف الظاملَّ أسنس

أال  ،اجالز نقؿي سضالَّ مف ماتَّ الػ  حػي تتالقػؼ حانتػ ه سمػ  نقػؿي  لػؾ العضػال: س ةس   
ب ػرطي أف  اػ  في الماػت قبػؿي مالتػ ه أال  .تتالقؼي سممل الظاملَّ اسنسػالَّ فاػ ه سمػ   لػؾ

إف  كػػنف المتػػالفي مجهػػالؿي  أال ب ػػرط مالافقػػل اللػػيا أمػػر المسػػمماف ،الرثتػػ ه بعػػ ي مالتػػ ه 
  .أال شالرثلي ل    ،الهالال

ـا باننهػن: س بع     ،الانبوي ممحظػل اةتمػنؽ سمػ  جػالاز نقػؿ العضػاله فػي الحػنشته التػي تػ
ـا  لؾ بالاسطل با ي العضاله  إ  شاجػالز  إَضػنعي أسضػنء اةنسػنف  ،م رالطم ب ف  شات
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الحوػػػالؿ سمػػػػ  العضػػػػاله  أّمػػػػن بػػػ ؿي المػػػػنؿ مػػػػف المسػػػتما ، إبتوػػػػنء ،لمباػػػ  بحػػػػنؿَّ مػػػن
ؿا إجتهن َّ النظيرَّ  ،المطمالب سن  الضرالرة أال مكنف ة  التكرامن     .فمحه

ممن ا َؿ  في أوؿي المالضػالع فهػال محػؿا  ،كؿا منس ا الحنشت الالوالر الم كالرةي  :  من   
الاجبي طرح   لم راسل الالبحث فػي  الرةَّ قن مػلَّ سمػ  ضػالء المعطاػنت  ،بحثَّ النظر

  .(59)(الطباله 
 :  يمانتحه

ػت سمػ   في من اتعممؽ بمن جنء في ب اال المقرة ا الل  مف ه ا القرار الالتػي نوم
جػػالاز نقػػؿ العضػػاله مػػف مكػػنفَّ فػػي جسػػـ اةنسػػنف الػػ  مكػػنفَّ  َػػري مػػف جسػػم ه أد النقػػؿ 

ا فػػهفا الجػػ  المرالنػػل الػػ اسي ةَتاػػنر حكػػـ الجػػالاز هنػػن هػػال  ةالػػ اتي البنلتمنوػػاؿ الػػالار 
إنقػػن  ا نمػػسه الا سضػػنء ال فػػ  الَطػػره الالضػػررسنهن مػػ  تحقاػػؽ الموػػمحل المتمثمػػل فػػي 

الجال  الضرالرة أال   ة الحنجل الأف  تقترف سممال النقؿ ب مف العالاقػب النن ػ ل سػف قطػ  
ّش فػػػهف  حػػػ الثي الَطػػػر  سمػػػ  العضػػػال أال سػػػ ـ أمػػػف نجػػػنح غػػػرسه  ،الجػػػزءه أال غرسػػػ    الاك
ـ  تكػػف هنػػنؾ ضػػرالرةم أال حنجػػلم فػػم اجػػالز ،العضػػال سنػػ  نقمػػ ه  سن  ػػ َّ نقػػؿ العضػػاله  أال لػػ

  .(60)لتننقض  لؾ م  مقنو  ال نرع في الجالب المحنفظل سم  ا نمسه الا سضنء
الفامػػػن اتعمّػػػؽ بمػػػن جػػػنء فػػػي هػػػ ت المقػػػرة مػػػف نقػػػؿ العضػػػال مػػػف مكػػػنف مػػػف جسػػػـ 
اةنسنف ال  مكنفَّ  َر في جسم ه  جؿ إومحي سابَّ أال إزالل  منملَّ تسػبب  لم ػَص 

الج  المرالنل ال اسي ال  القالؿ بنلجالاز هال ا َ  بمب أ رف  أ    نمسان  أال سضالان  فهفا 
الحرج المتمثؿ بطرالء سابَّ الت الا َّ َمقي ق  اكالف م سنة لنمالر الننس أالسَراتهـ مػف 

الاعػػزز هػػ ا الَاػػنر المقهػػي الهػػال  ال ػػَص بػػ ه المناترتػػب سماػػ ه مػػف أ    نمسػػي السضػػالد
في لرجػػؿَّ قطعػػت أنمػػ   ): ()الجػػالاز مػػنالرد أفا النبػػي  فػػي الحػػرب أف  اتَػػ ي أنمػػن  مػػف  أ ه

، السمػػ   لػػؾ فػػهف تعػػ اؿ ا نػػؼ ا سػػالج أال تعػػ اؿ العػػاف الحػػالشء شبػػ س بػػ ه (61)( هػػبَّ 
أمن إ ا كنف النقؿ لمعضال مف بػنب التجماػؿ الزا ػ  الزاػن ة  ،(62) ّن   مف بنب إزالل العاب
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 تعػنل  الهػال الح سف اللاس مف أجؿ إزالػل العاػب فهػال محػّرـم لمػن فاػ ه مػف توااػر َمػؽه ال
ـي الال ػػر ا سػػننف التمماجهػػػن فا الرسػػالؿ  (63) ػػبا م بػػنلنمص الالال ػػػ لعػػفي الننموػػػل  ()الاك

  .الال أسمـ ،(64)الالمتنمول الالالاومل الالمستالومل الالالا مل الالمستال مل
أّمن بَوالص من جنء في المقرة الثننال مف جالاز نقؿ العضال مف جسػَـّ إنسػنفَّ 

فنػػر  أفا الجػػ  الجػػالاز فػػي  تمقن اػػن  كنلػػ ـه الالجمػػ  االػػ   َػػر إ ا كػػنف هػػ ا العضػػال اتجػػ   
ا محمالؿم سم  حنلل الضرالرة فونلبن  مػناكالف التبػّرع ل ـ الالتبّرع ب ه مف إنسنفَّ  َرنقؿ ا

النقػػؿ الػػ ـ  جػػؿ إنقػػن  حاػػنة  ػػَصَّ م ػػرؼَّ سمػػ  الهػػمؾ لمقػػ ته كماػػنتَّ مهمػػلَّ مػػف  مػػ ه 
فنلمومحل هنن  ،التبّرع بنل ـ لوار ضرالرة الش اظفا أفا أح ا  ا طمب  من    ،احتنجهن جسم   

فا التبػّرع بنلػ ـ ش اضػرم بنةنسػنف المتبػّرع إ  أفا  راجحلم الممس ة الهمؾ م فالسلم سػّامن الاك
الػػ ـ مّمػػن اػػ تي َمقػػ م سػػراعن  أد مّمػػن اتجػػ    تمقن اػػن  فهػػال مػػف المنموػػمت بَػػمؼ التبػػّرع 

فػػه ا كػػنف التبػػّرع بن سضػػنء جػػن زا  سنػػ   ،بن سضػػنء التػػي لػػال تبػػّرع بهػػن مػػن ن ػػ ت ثنناػػل  
مراسنة الضالابط في  لؾ ا فهفا التبّرع بنل ـي جن زم مف بنبَّ أالل  لهمن  كرنن
(65).  

الفامن اتعّمؽ بجػالاز الترقاػ  الجمػ د الػ د الري ي فػي هػ ت المقػرة فػهفا الجػ  المرالنػل 
كنمهػػن لم ػػرالط الػػ اسي الػػ  الجػػالاز هػػال هػػال أفا الترقاػػ  ربمػػن اكػػالف ضػػرالرةم تَضػػ  أح

الأّن   اجب أف  تتالفر فػي سمماػل الترقاػ  الجمػ د جممػل  ػرالط منهػن أف   ،العنمل لمضرالرة
الجمػ  فػي الأف شاتسػبب نػزع  ،تكالف سممال الترقا  هي الالسامل الالحاػ ة لعػمج المػراض

المنهػػن أف   ،حػػي الػػ  ضػػررَّ امنثهػػؿ  ضػػرر المتبػػراع لػػ   أال بقالتػػ ه  حنلػػل التبػػّرع مػػف إنسػػنفَّ 
  .الال  أسمـ .(66)سم  الظف نجنح سممال الترقا  اومب

الفي مناتعّمؽ بنلمقرة الثنلثل التي نّوت سم  سم  جالاز اةستمن ة مف جزءَّ مف 
سطن ػ ه ل ػَصَّ  َػر محتػنجَّ  (لعمػلَّ مرضػالَّ )العضال ال د إستؤوؿ مف جسـ إنسػنفَّ  الاك

سطػػن ك َػػ  قرناػػل سػػاف   مػػي سنػػ  إست وػػنؿ ،إلاهػػن ء هػػ ت القرناػػل سانػػ ه لعمّػػل مرضػػالَّ الاك
 َػػرَّ محتػػنجَّ إلاهػػن ا فنػػر  أفا الجػػ  المرالنػػل الػػ اسي الػػ  الجػػالاز اتمثػػؿ  فػػي أفا إسطػػنء 
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العضػال المستؤوػؿ ل ػػَصَّ  َػري لعمػػلَّ مرضػالَّ فاػ ه ا ػػتمؿ  سمػ  منمعػػلم َنلوػلم لمواػػر 
فا العضػال المستؤوػؿ  ، الف إحتمنؿ أدا ضررَّ سم  ال ػَص المستؤوػمل منػ    سػّامن الاك

، الأنا   شاالج   االج   لاؿم وراحم سم  التحراـ فاكالف (67)ال ون رم ال  التحمؿه إف  ت رؾ فه
التبػػػّرعي بنلعضػػػال أال الالوػػػال بػػػ  هنػػػن مػػػف بػػػنب القربػػػل  ا مػػػر  هنػػػن سمػػػ  اةبنحػػػل الاػػػ َؿ  

  .الال  أسمـ .(68)الم جالر سماهن إف  ق رفي بنلنال الَنلول لالج  ال تعنل 
قػػرة الرابعػػل الالتػػي جػػنء فاهػػن الػػنّص سمػػ  تحػػراـ أّمػػ  فامػػن اتعمّػػؽ بمػػن جػػنء فػػي الم

فنػػػػر  أفا الجػػػػ  التحػػػػراـ  ،نقػػػػؿ سضػػػػالَّ تتالقػػػػؼ سماػػػػ  الحاػػػػنة كنلقمػػػػب مػػػػف إنسػػػػنفَّ  َػػػػري 
الالتمسؾ بثالابت ال راعل محمالؿم سم  من ا سبب   النقؿ سم  ه ا النحال مف ضػررَّ مؤكػ َّ 

الر تافه أال الكماتاف  لنمس المنقالؿ إ  غنلبن  مناؤ د نقؿ  بعض ا سضنء كنلقمب أال كمتن
ف كػػنف فاػػ  جمػػبي نمػ م لمواػػر ال فػػ ي ضػػررَّ فػػهفا  ،الػ  الالفػػنة ف النقػػؿ سمػػ  هػ ا النحػػال الاك الاك

الالػنمس هػي ال اعػلم مػف ال تعػنل   ،فا ه إست اءم سم  نمس المنقػالؿ منػ   بنةزهػنؽ الالقتػؿ
الال  ،(69)سن  اةنسنف فم اجالز جمب الضرر المؤك  لهن ب اف  إزالل الضرر سف الوار

  .أسمـ
أّمن المقرة السن سل التي نّوت سم  سم  جالاز نقػؿي سضػالَّ مػف ماػتَّ الػ  حػيٍّ 
تتالقؼ حانت   سم   لؾ العضال اال تتالقؼ سممل الظاملَّ أسنسالَّ فا  سمػ   لػؾ الب ػرط 
أف  اػػػ  ف الماػػػت أال الرثتػػػ ه بعػػػ  مالتػػػ ه أال مالافقػػػل اللػػػي أمػػػر المسػػػمماف إف كػػػنف المتػػػالف  

  .رثل ل   مجهالؿ الهالال أال شال 
فهفا جننب المرالنل ال اسي ال  َانر الجالاز هنن محمالؿ سم  أحكنـ الضػرالرة 

الػػ اف  (71)الهػػال مػػ هب جمهػػالر المقهػػنء (70)التػػي ابػػنح  بهػػن المحظػػالر  جػػؿ  فػػ  التهمكػػل
 چ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ : إسػػػػت ّلالا سمػػػػ   لػػػػؾ بقاللػػػػ  تعػػػػنل 

القاللػػػػ ه  (72)
ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں    ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ : تعنل 

 چ ں  ڻ     ڻ
ف باحي سم   لؾ أكؿ النجنسنت الالمحّرمنت سمػ  الػرغـ ممػن فاهػن مػف  (73)
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أسظػػـ أش الهػػي هػػمؾ  ممسػػ ة إ  أفا فػػي تػػرؾ المحظػػالر الاة ػػراؼ سمػػ  التهمكػػل ممسػػ ة م
 چ ۀ  ہ  ہ      ہ               ۀ  چ : الػنمس التػي أمػر ال ػنرع  بحمظهػن القػ  قػنؿ تعػنل 

(74) 
 : چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چچ القػػنؿ سػػزا الجػػؿا

السن  ػػ َّ شسبػػرة ة ف  ،(75) 
  .(76)المات قبؿ مالت ه 

الفامػػن اتعمّػػؽ بجػػالاز نقػػؿ العضػػال مػػف الماػػت  جػػؿ سػػممل الظامػػلَّ أسنسػػال فػػي 
ال الرثتػ ه أال مالافقػل اللػي أمػر أ (قبػؿ الفنتػ )العضال البنل رالط الم كالرة الهػي إ ف الماػت 

مػل الكرامػل  ر  المسمماف فرغـ أفا في  لؾ ممس ة   الالج م لمتحراـ إ  أفا في  لؾ إنتهػنؾ لح 
فػي ال ػراعل اةسػممال ش اجػالز المسػنس بهػن سػالاء  كػنف حّاػػن  أال  ا  مػي الهػي موػالنل م

چک  ک        ک  گ    کچ : تعػػػػنل قػػػػنؿ  ،(77)ماتػػػػن  
: () الرسػػػػالؿ الكػػػػراـ القػػػػالؿ (78)

فػهفا هنػنؾ موػمحل م تربػالم سمػ  ممسػ ة سػ ـ النقػؿ  ،(79)(كسري سظـي المّاته ككسرهته حي)
التتمثؿ  بهنتمنع المسمـ الحي بنقؿ العضال مػف الماػت الػ  العضػال المقوػال  مػف جسػم ه 
ـي الحػػي  فػػي حػػنؿ غمػػبي سمػػ  ظػػفِّ الطباػػب نجػػنحي سمماػػل غػػرس الجػػزء المنقػػالؿ الػػ  جسػػ

ستمن ة الحي بنلعضال ال منقالؿ إلاػ ه بهستبػنرته سمجػن  المػ االاة الاػؤ د الجسػـ بػ  الظن مػ ه الاك
ال راطل أف تؤمف المتنل ال لؾ اكالف مالجال ا  م  الوػال الماػت بػ لؾ قبػؿ  ،التي إفتق هن

الفنتػػػ ه أال اقػػػرف ا مػػػر بمالافقػػػل سوػػػبت ه بترتاػػػب الماػػػراث إف كػػػنف الماػػػت الأسػػػرت ه الأهمػػػ ه 
ههؿي أهمػ  فا همت  َوات  الج  جػالز  لػؾ أاضػن  بػه ف القضػنء الاللػي أمػر معرالفاف فهف ج 

حتراـ ،المسمماف كمػن تجػر  لمحػي ال الف مسػنسَّ  الأف تجر  العممال لممات بكؿِّ سننالَّ الاك
ته الش انتقص مف حقالق ه مف توساؿ التكمافَّ الومةَّ سما ه    .(80)بحرمل جس ه

با  أسضنء  الفي من اتعّمؽ بمن جنء في المقرة السنبعل الالتي نّوت سم  تحراـ
ـم بنوػػػالص  نسػػػنف فالجػػػ  التحػػػراـ المسػػػتن  الػػػ  ثالابػػػت ال ػػػراعل هػػػال أفا اةنسػػػنفاة مكػػػرا

فا الباػػ  هػػال مبن لػػل مػػنؿم بمػػنؿَّ سمػػ  سػػباؿ التراضػػي البػػ ف  اةنسػػنف لػػاس بمػػنؿَّ  القػػر ف الاك
ف  أجزنن البا  فهف أسضنء جس  اةنسػنف  حت  ا َؿ في مجنؿ المسنالمل الالمعنالضل الاك
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الهػػال منتمعمػػ   زمػػرم مػػف العوػػنبنت الالسمنسػػرة فػػي القتنػػن توػػبح  مالضػػ  تجػػنرةَّ الوػػمقنتَّ 
الحنضر حاػث  ت ػترد أسضػنء المستضػعماف الالمقػراء مػف النػنس مػف مَتمػؼ اشجنػنس 

  .(81)الالم نت التباعهن لجهنت معانلَّ في تجنرةَّ َساسلَّ محّرملَّ  رسن  السقم  
هبػػػػل أّمػػػن لػػػال بػػػ ؿ المنتمػػػػ   مػػػف النقػػػؿه مبموػػػػن مػػػف المػػػنؿ سمػػػػ  سػػػباؿ اله اػػػل الال

 .الال أسمـ ،(82)الالمسنس ة الب الف  رالطَّ مسبقلَّ اال مسّمنة فهفا  لؾ جن زم سم  الراجح
اإلسأدع ن  ب ل سأ ا الكل أي والمراالأة العلميأ  فأي ط بأ ت  ادلسأنتانثانثت:

 :  بةاي ت الشهور القمري 
مػػػػف الجػػػػالت اةسػػػػتمن ة مػػػػف مرالنػػػػل المقػػػػ  اةسػػػػممي فػػػػي التعنمػػػػؿ مػػػػ  المسػػػػن ؿ 

 ثل الالتػػي تحتمػػؿ ا حكػػنـ اةجتهن اػػل لعػػ ـ الرال  النوػػالص ال ػػرسال الالقضػػنان المسػػتح
الوراحل فاهػن ا قػالؿ كثاػر مػف المقهػنء المعنوػراف بجػالاز اةسػتعننل بنلحسػنب الممكػي 

ثبػػنت الوػػانـ المػػنهـ  ،الالمراوػػ  العمماػػل التػػي تعتمػػ   التقناػػنت الح اثػػل لرؤاػػل الهػػمؿ الاك
رقػن الالػ كتالر االسػؼ القرضػنالد الال ػا  العّممل أحم  محم   نكر الال ا  موػطم  الز 

، (83)سب الرزاؽ سمامي سضال ها ل كبػنر العممػنء فػي المممكػل العرباػل السػعال ال الغاػرهـ
الون ر سف مجمس مجمػ  المقػ  اةسػممي المنعقػ   (6)الاؤا  ه ا منجنء في قرار رقـ 

  نػػػصا ـ إ1986فػػػي  الرة مػػػؤتمرهته الثنلػػػث بعّمػػػنف سنوػػػمل المممكػػػل ا ر ناػػػل الهن ػػػمال 
إفا مجمػػػس المقػػػ  اةسػػػممي المنعقػػػ  فػػػي  الرة مػػػؤتمرهت ): القػػػرار المػػػ كالر سمػػػ  مناػػػ تي

الػ  11هػ/  1407ومر  13-8الثنلث بعّمنف سنومل المممكل اشر نال الهن مال مف 
  .ـ1986أكتالبر  16

 : مسةلدين (( ت الشهور القمري دو ية بةاي))بعة طسدعراضه في قضي  
 .إَتمؼ المطنل  سم  تالحا  ب اال ال هالرم   ت ثار : األولى
  .حكـ إثبنت أالا ؿ ال هالر القمرال بنلحسنب الممكي: ال  ني 
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البعػػػػ  إسػػػػتمنس ه الػػػػ  ال راسػػػػنت المق مػػػػل مػػػػف ا سضػػػػنء الالَبػػػػراء حػػػػالؿ هػػػػ ت 
 :  قّرري  ،المس لل

 : في المسةل  األولى
ػػبي سمػػ  المسػػمماف اةلتػػزاـ بهػػن الشس بػػرة ةَػػتمؼ إ ا ثبتػػت الرؤاػػل فػػي بمػػ َّ الجي

طنب بن مره بنلوالـ الاةفطنر َه   .المطنل  لعمالـ ال
 : في المسةل  ال  ني 

ػػػ ي مراسػػػنة   ،الجػػػالب اةستمػػػن  سمػػػ  الرؤاػػػل سػػػنب الممكػػػي الالمراوه الاسػػػتعنف بنلحه
  .(84)(.ل حن اث النبالال الالحقن ؽ العممال
 هػ الالون ر سف ها ل كبنر2/11/1403بتنرا   (108)ك لؾ جنء القرار رقـ 

العممػػنء فػػي المممكػػل العرباػػل السػػعال ال متضػػمنن أهماػػل  إن ػػنء المراوػػ  الممكاػػل العمماػػل 
كعنمػػؿ مسػػنس َّ سمػػ  تحػػّرد رؤاػػل الهػػمؿ بالاسػػطل المنظػػنر الأفا  لػػؾ شمػػنن ي منػػ    ػػرسن  
الأناػ   إ ا رؤد الهػمؿ بنلمروػ  رؤاػلَّ حقاقاػلَّ بالاسػطل المنظػنر تعػّاف العمػؿ بهػ ته الرؤاػل 

 .(85)بنلعاف المجر ة اللال لـ ا ري 
 : ومن أهم م طسدةلَّ به  الكقه ء الق ئلين ب لجواز

  .الح اث (86)(000والمالا لرؤات  الأفطرالا لرؤات ه ): ()قالؿ الرسالؿ الكراـ  -1
أفا المعػػالؿ سماػػ ه فػػي إثبػػنت الهػػمؿ هػػال الرؤاػػل الحقاقاػػل ال لػػؾ : وجأأه اإلسأأدةلل

اوػ ؽ  سمػ  الرؤاػل بػنلعاف المجػّر ة أال بػنلعاف سػف طراػؽ المنظػنر المالضػالع فػي 
   .المراو 

ـّ الممؾ الح اث القن ـ سم  التقنانت العممال القن مل سمػ  الم ػنه ة الالتجربػل  -2 إفا سم
ثبنت ب اانت   ،ال هالر القمرال سم  الج َّ اما   الجـز الالقط ابّاف لنن بزالغ الهمؿ الاك

ـم سم  الننفي الالمثبهت مق ي
(87).  
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 :  انتحهيم
ػػت المقهنءالمعنوػػراف  إفا ا هماػػل المتمن ػػال مػػ  الموػػمحل الم ػػرالسل التػػي  سي
الػػػ  إسػػػتنبنط حكػػػـ الجػػػالاز هنػػػن تبػػػاف مػػػ   اةسػػػتمن ة مػػػف جالانػػػب المرالنػػػل فػػػي المقػػػ  

فا الجػػ  الموػػمحل  فػػي اةسػػتعننل بنلمراوػػ  الالنػػالاظار  ات التقناػػل العنلاػػل اةسػػممي الاك
تبػػ ال فػػػي كالننػػػن مػػػ مالراف بتحػػّرد الهػػػمؿ لكػػػي نعػػػرؼ إهملػػ ه مػػػف س مػػػ ه إ  أفا ال ػػػنرع 

ـم  ،الحكػػػػاـ أمػػػػري بنلوػػػػانـ لرؤاػػػػل الهػػػػمؿ الاةفطػػػػنر لرؤاتػػػػ  فنلمعرفػػػػل انبنػػػػي سماهػػػػن حكػػػػ
الهال الجالب الوالـ أال الجالب المطر شنبرأ مف العه ة أمنـ ال السم   لؾ فهننن  ، رسي ه

الالسػػن ؿ المتاسػػرة لمعرفػػل بػػزالغ الهػػمؿ مػػف س مػػ ه فػػي  سػػمالؾ كػػؿّ  تعػػنل  إّش إ ا حناللنػػن
فػػهف تاسػػػرت لنػػػن الالسػػػن ؿ التػػػي تعاننػػػن سمػػػ   ،حػػنؿ سيس ػػػري سمانػػػن رؤاتػػػ   بػػػنلعاف المجػػػّر ة

رؤاػػػل المعرفػػػل كنلمراوػػػ  المناتبعهػػػن مػػػف ا جهػػػزة البوػػػرال  ات التقناػػػل التػػػي تالوػػػؿ  لم
ػؿ  إلاػ ه  الاقانال لمهمؿ فّهن   اجب  سمانن اةستعننل بهن  نهن تالومنن سن  ػ  الػ  مػنلـ نوه
بنلعاف المجر ة فه ت المراو  لهن الق رة سم  قط  ال ؾ بنلاقاف في ثبػالت الهػمؿ المػ  
فا  الاقػػػػاف شاجػػػػالز الركػػػػالف الالبقػػػػنء الػػػػ  الظػػػػف فػػػػهفا الظػػػػف شاونػػػػي سػػػػف الحػػػػؽ  ػػػػا ن الاك

ـم الالاجب إّش ب ه فهال الاجب اةستعننل   .(88)به ت اةجهزة ان رج تحت قنس ة منش ات
ّنمن اتعمؽ بنل عن ر ال اناػل لعنمػل  إفا ثبالت الهمؿ لاس مف ال ؤالف الَنول الاك
َػػػتمؼ المسػػػمماف فػػػي ا قطػػػنر ب ػػػ ف إثبػػػنت الهػػػمؿ الالوػػػالـ  فا تنػػػنزع الاك المسػػػمماف الاك

فػي القطػر الالاحػ  ب ػ ف  لػؾ لػـ اعػ  مقبػالش  إ  تتػالفر  الالمطر ا عي م أمرا  َطارا  الاَػتمفهـ
ػػػػّ  القطػػػػ  القػػػػنطه   فػػػي زمنننػػػػن اةجهػػػػزة التػػػػي توػػػػؿ قػػػػ رة إثبنتهػػػػن لثبػػػػالت الهػػػػمؿ الػػػػ  حي

  .(89)لمتننزع
ال د اج ر بانن  أفا بعض سممنء ال اف في القتنن اعتق الف أفا الحسػنب الممكػي 

ع سمػػػ  النػػػنس الفاهػػػن مالاقاػػػت العممػػػي هػػػال حسػػػنب أوػػػحنب التقػػػنالاـ الػػػ د تطبػػػ  التػػػالزّ 
فهفا هػ ت التقػنالاـ  ،الومة الب اانت ال هالر القمرال النهناتهن اله ا اةستقن  غار وحاح
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 30االمػػن  المنهػػن مناجعمػػ    (29)تَتمػػؼ  بعضػػهن سػػف بعػػض فمنهػػن مػػن اجعػػؿ  رمضػػنف 
 السم  ه ا فهنهن غار قن مل سمػ  العمػـ الاقانػي ،االمن  الك لؾ  عبنف الغارهن مف ا  هر

أّف الحسػػػنب الممكػػػي العممػػػي الػػػ د أجػػػنزت   الالوػػػحاح ،فػػػنلاقاف شاعػػػنرض بعضػػػ   بعضػػػن  
بعض المقهنء المعنوراف لإلستعننل ب ه في إثبػنت الهػمؿ البػ اانت ال ػهالر القمراػل هػال 
مػػػناقررت  سمػػػـ الممػػػؾ الحػػػ اث القػػػن ـ سمػػػ  الم ػػػنه ة الالتجربػػػل الاعتمػػػ  اةمكنناػػػل التقناػػػل 

ثبنت ب اانت ال هالر القمرال سم  الج َّ اما  الجـز العنلال بحاث ابّاف لنن  بزالغ الهمؿ الاك
ـي الممػػػؾ ): ا قػػػنؿ ال ػػػا  االسػػػؼ القرضػػػنالد(90)الالقطػػػ  مػػػ إفا الػػػ د نعناػػػ ه هػػػال مػػػناقرّرت  سه

الال د غ ا امم ؾ  مف اةمكنننت العممال الالعممال  ،الح اث القن ـ سم  الم نه ة الالتجربل
ؿي  –التكناللالجال  – الابعث  بمراكهز فضػن الَّ الػ   ،بنةنسنف ال  سطحه القمر منجعيمي   ايوه

الاحػػ ا  )) 100000/ 1الكالاكػػب ا كثػػر بعػػ ا  الغػػ يت نسػػبل إحتمػػنؿي الَطػػ  فػػي تق اراتػػ ه 
الأوػػػبحي مػػػف أسػػػهؿه ا مػػػالر سماػػػ ه أف  اَبرنػػػن سػػػف مػػػام   ،فػػػي الثنناػػػل ((الػػػ  من ػػػل الػػػؼَّ 

  .(91)(لال أر نن ،ل قاقل ه الالثننالالهمؿ فمكّان  السف إمكنف ظهالرهته في كؿِّ أفؽَّ بن
 مسةل  الدلقيح الالن عي:: ادلسأنت انرابعت

رغبل الزالجاف في ال ّراػل الفن ػ ة ال ّراػل لممجتمػ  قػ  توػط ـ  بعقػـ أحػ همن ممػن 
ػػػرهـ المجتمػػػ  مػػػف ثمػػػرة هػػػ ت ال ّراػػػل فػػػي  امنػػػ  تمتعهمػػػن بنل راػػػل التػػػي اطمحػػػنفه الاهػػػن الايح 

فا مػػػف الحمػػػالؿ التػػػي جػػػنءت بهػػػن التقناػػػنت الح اثػػػل ، (92)اةسػػػهنـ فػػػي َ متػػػ  البنن ػػػ ه  الاك
لم كمل العقـ هي التمقاح الوػننسي بػاف نطمتػي الػ كالرة الا نالثػل ضػمف أننباػب إَتبػنرَّ 
ـا نقػػؿ الجنػػاف البػػ ا ي مػػف هػػ ا التمقػػاح الزرسػػ ه فػػي رحػػـ المػػرأة  فػػي المَتبػػرات الطباػػل ث ػػ

اعال  ل لؾ أوبحي في مق الر كؿا إمرأةَّ حاث  انمال في فترة الحمؿ المعتن ة الاالل    الش ة  طب
سقاَـّ أف  تحمؿي مػف طراػؽ التمقػاح الوػننسي القػ  ن ػ ت حػنشتَّ متعػ  ةَّ لإلنجػنب سمػ  

ـ  منهػن أال احػؿا  ه ا النحال تست سي بانف الحكـ ال رسي فامن ا حػرا
أَػ ا  بمرالنػل المقػ   (93)
نكتمي هنن بباػنف منجػنء اةسممي أال ثالابت الت را  الالتالازف باف هنتاف الَنواتاف الس
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في ه ا ال  ف مف أحكنَـّ الترجاحنت في مقررات مجم  مجم  المق  اةسممي في  الرة 
فػػرغـ أفا المقهػػنء المعنوػػراف فػػي هػػ ا المػػؤتمر  ،ـ1986مػػؤتمرت الثػػنمف بػػن ر ف سػػنل 
فحّرمػالا َمسػن مػف طػرؽ التمقػاح المعرفػل فػي هػ ت ا اػنـ لمػن  أَ الا بثالابت ه ته ال ػراعل

تػب سمػػ  ا َػػ  بهػػ ت الطػػرؽ مػػف إَػػتمط ا نسػػنب الضػػانع ا مالمػػل اللكػػنهـ إسػػتثنالا اتر 
مػػػػف  لػػػػؾ طراقتػػػػنف فقػػػػنلالا شحػػػػرجي مػػػػف الرجػػػػالع الاهمػػػػن سنػػػػ  الحنجػػػػل مػػػػ  ضػػػػرالرة أَػػػػ  

الالطراقتػػنف المتػػنف قػػنلالا  ،ا حتانطػػنت المزمػػل فػػي  لػػؾ كمعرفػػل الرجػػؿ الامػػرأة الالطباػػب
ـّ التمقػاح  اف  اَؤ : بجالاز ا َ  بهمن ا أالشهمن نطملم مف الزالج الباضػلم مػف زالجتػ  الاػت

  .َنرجان  ث ـا ت زرع المقاحل في رحـ الزالجل
ا فهي أف  تَؤ  ب رة الزالج التحقف فػي المالضػ  المننسػب مػف أّمنالطراقل الثننال
  .رحـ زالجت ه تمقاحن   اَمان  

الوػػن ر سػػف مجمػػس المقػػ  اةسػػممي ب ػػ ف  (4)الفػػي مػػنامي نػػصٌّ القػػرار رقػػـ 
 : أطمنؿ اشننباب

إّف مجمػػػػس مجمػػػػ  المقػػػػ  اةسػػػػممي المنعقػػػػ  فػػػػي  الرة مػػػػؤتمرت الثنلػػػػث بعّمػػػػنف )
أكتػػػػػػالبر  16-11ـ 1407وػػػػػػمر 13-8سنوػػػػػػمل المممكػػػػػػل ا ر ناػػػػػػل الهن ػػػػػػمال مػػػػػػف 

ال لػػػػػؾ  ((اطمػػػػػنؿ ا ننباػػػػػب))بعػػػػػ  إستعراضػػػػػ  لمالضػػػػػالع التمقػػػػػاح الوػػػػػننسي  .ـ1986
البعػ  التػ االؿ تبػّاف  .اشطبػنء الالَبػراء بنةطمع سم  البحالث المّق مل الاةسػتمنع ل ػرح

 : لممجمس أفا طرؽ التمقاح الوننسي المعرالفل ه ته ا انـ هي سب 
مػػ َال ة  مػػف زالج الباضػػل مػػ َال ة مػػف إمػػرأةَّ لاسػػت  أف  اجػػرد تمقػػاح بػػاف نطمػػلَّ : األولأأى

  .زالجت ه ث ـا ت زرع المقاحل في رحـه زالجت ه 
ـ  ا ت ػػزريع تمػػؾ أف  اجػػرد التمقػػاح بػػاف نطمػػل ر : ال  نيأأ  جػػؿ غاػػر الػػزالج الباضػػل الزالجػػل ثػػ

ـه الزالجل   .المقاحل في ريحه
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ـا ت ػػزرع المقاحػػل فػػي ريحػػـ إمػػراةَّ : ال  ل أأ  أف  اجػػرد تمقػػاح َػػنرجي بػػاف بػػ رتي زالجػػاف ث ػػ
  .متطالسلَّ بحممههن

اف  اجػػرد تمقػػاح َػػنرجي بػػاف بػػ رتي ريجػػؿَّ أجنبػػي الباضػػل إمػػرأةَّ اجنباػػلَّ الت ػػزرع   :الرابعأأ 
ـه الزالجلالمقا   .حل في ريحه
ػـه الزالجػل : الخ مس  أف  اجرد تمقاح َنرجي باف ب رتي زالجاف ث ـا ت زريع المقاحل فػي ريحي

  .ا َر 
ـا ت ػػزرع : الس ةسأأ  ـا التمقػػاح َنرجاػػن  ث ػػ ػػ  نطمػػلم مػػف زالج الباضػػلَّ مػػف زالجتػػ ه البػػت أف  تَؤ

ـه الزالجل   .المقاحل في ريحه
حقيف  في المالض  المننسب في مهبؿ زالجت ه أال ريحمهػن أف  تَؤ  ب رة الزالج الت  : الس بع 

  .تمقاحن   اَمان
 : وقرر

أّف الطرؽي الَمسل ا الل  كّمهن م حرملم  ػرسن  الممنالسػلم منعػن  بنتّػن  لػ اتهن أال لمػن 
  .اترتب سماهن مف إَتمط اشنسنب الضانع ا مالمل الغار  لؾ مف المحن ار ال رسال

ب ي فقػ  رأ  مجمػس المجمػ  أّنػ   شحػريجي مػف المجػػالء أّمػن الطراقػنف السػن س الالسػن
  .(94)(إلاهمن سن  الحنجل م  الت كا  سم  ضرالرة أَ  كؿا اةحتانطنت المزملي 

المتنف أستثناتن مف التحػراـ الاَػ تن  (السن سل الالسنبعل)إفا الطراقتاف ا َارتاف 
نػػػل فػػػي الجننػػػب حكػػػـ الجػػػالاز مػػػ  مراسػػػنة ا حتانطػػػنت المزمػػػل همػػػن مػػػف وػػػالر المرال 

الت ػػػراعي سنػػػ  التعنمػػػؿ مػػػ  القضػػػنان المسػػػتح ثل الالتػػػي امكػػػف أف تحضػػػر فػػػي الحكػػػـ 
اةجتهن د الاةَتانر المقهي سنػ  قاػنـ  الاساهػن التػالفر مقالمنتهػن إ  افا جننػب الموػمحل 
في إنجنب ال رال لممػر  الالمجتمػ  الاضػحم الراجػحم الش تالجػ  ممسػ ة  فا الػالش ة هنػن تكػالف 

 ة الطباعاػػل الش إَػػتمط أال  ػػبهل فػػي نسػػب الماللػػال  شنػػ   جػػنء مػػف أبػػالافه  ػػرسال كػػنلالش
  .الال أسمـ ،الزالجاف  رساافه 
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 اخلالصة والنتائج
بعػػػػ  اف إنتهانػػػػن بعػػػػالف ال تعػػػػنل  مػػػػف هػػػػ ت ال راسػػػػل المتعمقػػػػل بتعنمػػػػؿ المقهػػػػنء 
المعنوػػراف مػػ  المسػػن ؿ المسػػتح ثل فػػي ضػػالء مرالنػػل المقػػ  اةسػػممي المناترتػػب سمػػ  

 :  لؾ أمكننن التالوؿ ال  النتن   ا تال
اجػن  ا حكػنـ ال ػرسال الوػن بل لمػن اسػتج م مػف المسػن ؿ  -1 تقػ اـ الحمػالؿ اةاجنباػل الاك

النن  ل سف التقّ ـ العممي ا ع م ضرالرةم شغن  سنهػن مػف أجػؿ تمباػل حنجػنت النػنس 
  .المالاكبل سجمل الحانة الركب التقّ ـ

ممسػن ؿ المسػتح ثل المعنوػرة التػي لػـ ا ػنص سماهػن لال لػـ تع ػريؼ الحمػالؿ ال ػرسال ل -2
لالقػػ  النػػنس فػػي الحػػرج الالضػػاؽ الحّرمػػالا منأحػػؿا ال تعػػنل  الأحمّػػالا مػػنحراـ التتبعػػالا 

  .الحاؿ غار الجن زة الننلهـ اةثـ الالعقنب ب لؾ
المقػػػ  اةسػػػممي غنػػػيم بنلقالاسػػػ  الا وػػػالؿ العنمػػػل الالمػػػرالع الالجز اػػػنت الالنظراػػػنت  -3

  .ة سم  إستاعنب تمنسمت الحانة المالاكبل التطالرالميرهنل القن ر 
سمػ  المسػمماف اةفػػن ة اةاجنباػل مػػف المنجػزات ا لاػل لمعمػػاـل التجراباػل التطباقنتهػػن  -4

برات ا َراف في  لؾ مستمن اف مف َنوال المرالنل في المق  اةسممي الػ د  اَل
فا اةحجػػػنـ سػػػف  لػػػؾ اػػػ ؤ د الػػػ  اسػػػنار موػػػنلح النػػػنس فػػػي كػػػؿِّ زمػػػنفَّ المكػػػنفَّ الاك

التَمؼ ال  ا  سف ركب الحاػنة المالاكبػل الحضػنرد الالتكناللػالجي الػ د احػ ث فػي 
  .اشلعمـ المعنور

التو د لممسن ؿ المستح ثل الحماللهػن اسػتمـز ا هماػل لػ لؾ الشبػ ا مػف إسػ ا  سممػنء  -5
قن راف سم  تق اـ الحمالؿ لَّمن أستح ث ال الانبوي رفض اةجتهن  مف غارهالمؤهماف 

تَػػن  ال ػػراعل  لػػ  فػػم اجػػالز اةجتػػراء سمػػ  نوػػالص ال ػػرع الاةسػػتهننل ب وػػالل  الاك
  .غرضن  لسمالكانتهـ ال ناالال المنحرفل

كػ لؾ اكػػالف اةفتػنء حرامػػن  إ ا  ،اةفتػنء سػف جهػػؿَّ حػراـم  نػػ   إَبػنر سػف ال تعػػنل  -6
أراػػػػ  إتَػػػػن  المتػػػػال  حجػػػػل  لبنطػػػػؿَّ أال إ ا ترتبػػػػت سمػػػػ  المتػػػػال  ممسػػػػ ةم أسظػػػػـ مػػػػف 

  .اةحجنـ سنهن
سن  إجتمنع المومحل الالممسػ ة فػي المسػن ؿ المسػتح ثل سػف التقػّ ـ العممػي الجػب  -7

إَضنع المس لل لممعانر ال رسي ش المعانر الب رد فهفا مقوال  ال ػرع هػال جمػب 
  .المومحل لمب ر ال رء الممس ة الالضرر
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 :هىايش انبحث
                                                      

ناػػر فػػي غراػػب ال ػػرح الكباػػر لمرافعػػي،  حمػػ  بػػف محمػػ  بػػف انظػػر: الموػػبنح الم (1)
، تػنج 1/297 –كتػنب السػاف  -سمي المقرد الماػالمي، المكتبػل العمماػل، باػرالت، 

العػػػػرالس مػػػػف جػػػػػالاهر القػػػػنمالس، الماػػػػػرالز  بػػػػن د محػػػػب الػػػػػ اف محمػػػػ  مرتضػػػػػ  
هػػػػ(، تحقاػػػؽ مجمالسػػػل مػػػف المحققػػػاف،  ار اله ااػػػل، 1205الحسػػػاني الزباػػػ د، )ت

، الممػػر ات فػػي غراػػب القػػر ف، أبػػػال 1/7151 -سػػ ؿ  -طم ، مػػن ة مطبعػػل موػػ
القنسػػػػـ الحسػػػػاف بػػػػف محمػػػػ ،  ار المعرفػػػػل لبنػػػػنف، تحقاػػػػؽ: محمػػػػ  سػػػػا  كامنػػػػي، 

، القػػنمالس المحػػاط، محمػػ  بػػف اعقػػالب الماػػرالز  بػػن د، مؤسسػػل الرسػػنلل، 1/102
 .1308-1307/ 1 -فوؿ الساف  -بارالت، 

رالاس قمعجػػػػي، الحنمػػػػ  وػػػػن ؽ قنابػػػػي،  ار  انظػػػػر: معجػػػػـ لوػػػػل المقهػػػػنء، لمحمػػػػ  (2)
، 1/425 –المس لل  –ـ، من ة 1988 -هػ1408النمن س، بارالت، الطبعل الثننال 

،، الجػنم   حكػػنـ القػػر ف،  بػي سبػػ ال محمػ  بػػف أحمػػ  1/238 -سػػن ؿ -المػن ة 
هػ(،  ار ال عب، القنهرة، ال ار إحانء التراث العربي، 671ا نونرد القرطبي )ت

، الموني في فق  اةمنـ أحم  بف حنبؿ ال ابنني، سب ال 335-333/ 6بارالت، 
بػػػف أحمػػػ  بػػػف ق امػػػل المق سػػػي أبػػػال محمػػػ ،  ار المكػػػر، باػػػرالت، الطبعػػػل ا اللػػػ ، 

 .1/18هػ 1405
انظػػر: لسػػنف العػػرب، لمعممػػل إبػػف أبػػي المضػػؿ جمػػنؿ الػػ اف محمػػ  بػػف مكػػـر إبػػف  (3)

 -حػػػ ث - ر، باػػػرالت، مػػػن ة هػػػػ(،  ار وػػػن711منظػػػالر ا فراقػػػي الموػػػرد، )ت
ػػػػ يثي  –، الموػػػػبنح المناػػػػر، مػػػػػن ة 2/131  –، تػػػػػنج العػػػػرالس، مػػػػػن ة 1/124 -حي

 .214/ 1 -ح ث –، القنمالس المحاط، من ة 1/1232 -ح ث
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، القنمالس المقهي، لم كتالر سع د حباػب،  ار 497/ 1انظر: معجـ لول المقهنء  (4)
 .1/79ـ، 1988-هػ1408المكر،  م ؽ، الطبعل الثننال، 

، ممهػػالـ المقػػ  اةسػػممي التطػػالرت الأوػػنلت  الموػػن رت، 1/497معجػػـ لوػػل المقهػػنء  (5)
ـ.، 1984-هػػػ1405نظػػنـ الػػ اف سبػػ  الحماػػ ، مؤسسػػل الرسػػنلل، الطبعػػل ا اللػػ ، 

 .25بارالت، 
انظػػػر:  ػػػرح منهػػػنج ا وػػػالؿ، لجمػػػنؿ الػػػ اف سبػػػ  الػػػرحاـ بػػػف الحسػػػف ا سػػػػنالد  (6)

رالح  -، القػػنهرة 1953سمػػي وػػباح،  هػػػ(، طبػػ  مطبعػػل محمػػ 772ال ػػنفعي )ت
المضؿ  ػهنب الػ اف السػا   المعنني في تمسار القر ف الكراـ الالسب  المثنني،  بي

هػػػػػػ(  ار إحاػػػػػنء التػػػػػراث العربػػػػػي، باػػػػػرالت.، 875محمػػػػػال  ا لالسػػػػػي البوػػػػػ ا د )ت
، ا حكنـ في أوػالؿ ا حكػنـ لدمػ د، سػاؼ الػ اف أبػال الحسػف سمػي بػف 3/191

هػػػ(، تحقاػؽ سػا  الجمامػي،  ار الكتػنب العربػػي، 631)ت أبػي سمػي محمػ  ا مػ د
، المستوػػػػم  مػػػػف سمػػػػـ ا وػػػػالؿ، 4/141هػػػػػ، الطبعػػػػل ا اللػػػػ ، 1404باػػػػرالت، 

هػػػػ(، تحقاػػػؽ محمػػػ  سبػػػ  505لموزالػػػي، أبػػػال حنمػػػ  محمػػػ  بػػػف محمػػػ  الطالسػػػي )ت
الطبعػػػل ا اللػػػ .  -هػػػػ 1413السػػػمـ سبػػػ  ال ػػػنفي،  ار الكتػػػب العمماػػػل، باػػػرالت، 

-هػػ1423ؿ المق ، سب  الالهػنب َػمؼ، طبعػل  ار الحػ اث، ، سمـ أوال 1/342
، أوػػػػالؿ المقػػػػ ، لمحمػػػػ  أبػػػػال زهػػػػرة،  ار المكػػػػر العربػػػػي، 200ـ، القػػػػنهرة، 2003
 .356القنهرة، 

، كتػػػنب )الجػػػاـ( 1/112، بػػػنب )َهػػػ (، الموػػػبنح المناػػػر 3/133لسػػػنف العػػػرب  (7)
 من ة )الجه (.

، محم  بف سمػي ال ػالكنني، تحقاػؽ انظر: إر ن  المحالؿ ال  تحقاؽ سمـ ا والؿ (8)
/ 1ـ، الطبعل ا الل  1992 -هػ 1412محم  سعا  الب رد،  ار المكر، بارالت، 

419. 
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، 4انظػػػر: وػػػمل المتػػػال  الالمسػػػتمتي، ةبػػػف حمػػػ اف الحنبمػػػي، المكتػػػب اةسػػػممي،  (9)
، باػػرالت، الطبعػػل  مبنحػث فػػي احكػنـ المتػػال ، سػنمر سػػعا  اةابػنرد،  ار ابػػف حػـز

 .4ـ، ص1995 -هػ1416ا الل ، 
، من ة )فتػن(، النهناػل فػي غراػب الحػ اث الا ثػر، 147/ 15انظر: لسنف العرب  (10)

أبال السعن ات المبنرؾ بف محم  الجزرد، تحقاؽ: طػنهر أحمػ  الػزاالد، المحمػال  
 .3/411ـ: 1979 -هػ1399محم  الطننحي، المكتبل العممال، بارالت، 

اف، ةبف القّاـ الجالزال، أبال سبػ ال محمػ  انظر: أسمـ المالقعاف سف رب العنلم (11)
، اةجتهػػن  الالتقماػػ  فػػي 4/214هػػػ(،  ار الحػػ اث القػػنهرة 751بػػف أبػػي بكػػر، )ت

اةسػػػػمـ، نن اػػػػ   ػػػػراؼ العمػػػػرد، مؤسسػػػػل الرسػػػػنلل، باػػػػرالت، الطبعػػػػل ا اللػػػػ ، 
، محنضػػػػػػرة فػػػػػػي ال ػػػػػػراعل اةسػػػػػػممال الفقههػػػػػػن 310ـ، ص2004 -هػػػػػػػ 1425

 -هػػػػ 1411سمػػػالاف،  ار السػػػمـ ، الطبعػػػل ا اللػػػ ، الموػػػن رهن، سبػػػ ال ننوػػػح 
 .121ـ. ص1990

، فتػػػنال  29 -28انظػػػر: الموػػػن ر السػػػنبقل، اةسػػػمـ  ػػػراعل الزمػػػنف الالمكػػػنف  (12)
معنوػػػػػرة، لمػػػػػ كتالر االسػػػػػؼ القرضػػػػػنالد، المكتػػػػػب اةسػػػػػممي، الطبعػػػػػل ا اللػػػػػ ، 

ر ، المق  اةسممي باف ا ونلل الالتج ا ، لم كتال 25-1/8ـ: 2003 -هػ1424
-45ـ 2001 -هػػ 1422االسؼ القرضنالد، مؤسسل الرسنلل، الطبعل ا الل ، 

 .117 -113، مبنحث في أحكنـ المتال  49
، أوػػالؿ ا حكػػنـ الطػػرؽ 4/221، ا حكػػنـ لدمػػ د 2/354انظػػر: المستوػػم   (13)

اةسػتنبنط فػي الت ػرا  اةسػممي، الػػ كتالر حمػ  سباػ  الكباسػي، الطبعػل الثنلثػػل، 
ؿ المقػػ ، محمػػ  الَضػػرد، تحقاػػؽ َاػػرد سػػعا ، المكتبػػل ، أوػػال 372هػػػ، 1425

 .427 -426ـ، القنهرة، 2000-هػ 1420التالفاقال، 
 انظر: المون ر السنبقل. (14)
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اةجمػػنع: هػػال إتمػػنؽ المجتهػػ اف مػػف هػػ ت ا مػػل فػػي سوػػرَّ سمػػ  حكػػـ  ػػرسي،  (15)
، 40، سمػػـ أوػػالؿ المقػػ  1/173، المستوػػم  1/281انظػػر: ا حكػػنـ لدمػػ د 

 .321مق  لمَضرد أوالؿ ال
 .3/308،  رح ا سنالد سم  المنهنج 2/351انظر: المستوم   (16)
، 1/7826، تػػػػنج العػػػػرالس 2/427 -سمػػػػـ  -انظػػػػر: الموػػػػبنح المناػػػػر، مػػػػن ة  (17)

تحقاػػؽ محمػػال  مَتػػنر الوػػحنح، لمحمػػ  بػػف ابػػي بكػػر بػػف سبػػ  القػػن ر الػػرازد، 
ـ. 1995 - هػػػ1415مكتبػػل لبنػػنف النن ػػرالف، باػػرالت ال طبعػػل ج اػػ ة، َػػنطر ال 
 .1/467 –سمـ  –من ة 

، الكماػنت، معجػـ فػي الموػطمحنت الالمػرالؽ 320/ 1انظر: معجػـ لوػل المقهػنء  (18)
الموالال،  بػي البقػنء أاػالب بػف مالسػ  الكمػالمي، تحقاػؽ: سػ ننف  رالاػش محمػ ، 

 .1/668ـ، 1998 -هػ 1419مؤسسل الرسنلل، بارالت، 
ـ الزرنػػالجي، القػػنهرة، مطبعػػل موػػطم  تعمػػاـ المػػتعّمـ طػػرؽ الػػتعّمـ لبرهػػنف اةسػػم (19)

،  راسػػػػنت فػػػػي الثقنفػػػػل اةسػػػػممال، 7-4ـ، 1948-هػػػػػ 1367البػػػػنبي الحمبػػػػي، 
، العمػػاـل 222ـ، 1982-هػػػ1024وػػنلح  اػػنب هنػػ د، الطبعػػل الثنلثػػل، سمػػنف، 

المعنوػػػػرة فػػػػي َ مػػػػل ال اساػػػػل اةسػػػػممي لمحمػػػػ  جماػػػػؿ الحبػػػػنؿ، تقػػػػ اـ ال ػػػػا  
نبمسي، مكتبل  ار المنهنج القالاـ، الطبعل ا الل ، ابراهاـ النعمل، محم  راتب الن

لمماػػػ ة محمػػػ   ، القاػػػن ة التربالاػػػل فػػػي اةسػػػمـ،26-24ـ، ، 2006 -هػػػػ 1427
ـ. ص 1997 -هػػػػػػػ1417ابػػػػػػراهاـ،  ار مجػػػػػػ شالد، الطبعػػػػػػل ا اللػػػػػػ ، ا ر ف، 

452-454. 
تاسػػػػار التحراػػػػر، لمحمػػػػ  أمػػػػاف المعػػػػرالؼ بػػػػ مار بن  ػػػػنت،  ار المكػػػػر، باػػػػرالت  (20)

، نهنال المحتنج ال   رح المنهنج،  مس الػ اف محمػ  بػف أبػي العبػنس 2/213
 ار المكػػر  أحمػػ  بػػف حمػػزة بػػف  ػػهنب الػػ اف الرممػػي ال ػػهار بنل ػػنفعي الوػػوار،
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، الػػػالجاز فػػػي أوػػػالؿ المقػػػ ، لعبػػػ  الكػػػراـ 74/ 7هػػػػ، 10404لمطبنسػػػل، باػػػرالت 
ـ. 2006 -هػػػ1427زاػ اف، مؤسسػل الرسػنلل، باػػرالت، الطبعػل الَنمسػل س ػرة، 

 .36ص
المون ر السنبقل، نمس الومحل الالجزء، الانظر إحانء سمػاـل الػ اف،  بػي حنمػ   (21)

هػػػػ(،  ار الػػػالسي، حمػػػب، 505محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف أمػػػ  الوزالػػػي )ت
، بمول السنلؾ  قرب المسنلؾ الػ  مػ هب ا مػنـ منلػؾ،  حمػ  بػف محمػ  2/15

هاف،  ار الكتػػػػػب العمماػػػػػل، الوػػػػػنالد المػػػػػنلكي، تحقاػػػػػؽ: محمػػػػػ  سب السػػػػػمـ  ػػػػػن
 .1/355ـ، الطبعل ا الل . 1995 -هػ 1415بارالت، 

 .114سالرة ط  ا ال  (22)
الح اث الالثقنفل اةسممال، مننع َماؿ القطػنف، الزارة المعػنرؼ، الم اراػل العنمػل  (23)

ـ. ص 1977 -هػػ 1397، 1ل بحنث الالمننه  الالمالا  التعمامال، السعال ال، ط
  اةسػػممي المعنوػػر، نَبػػل مػػف العممػػنء لمعنوػػراف،  ار ، مالسػػالسل المقػػ146

، 3/492ـ، 2005 -هػػػػػ 1426الالفػػػػنء، المنوػػػػالرة، موػػػػر، الطبعػػػػل ا اللػػػػ ، 
ون وػػػ ،  223-222 راسػػػنت فػػػي الثقنفػػػل اةسػػػممال  0، اةسػػػمـ مقنوػػػ ت اَل

، الحػػػػػ اث 192محمػػػػػ  سقمػػػػػ  ال مطبعػػػػػل ال ػػػػػرالؽ المكتبتهػػػػػن،، سّمػػػػػنف، ا ر ف.،
 .147-146الالثقنفل اةسممال 

َوػػػػن ص الت ػػػػرا  اةسػػػػممي فػػػػي السانسػػػػل الالحكػػػػـ، لمػػػػ كتالر فتحػػػػي الػػػػ راني،  (24)
، الحػػػػػػػػ اث الالثقنفػػػػػػػػل 229ـ، ص1982 -هػػػػػػػػػ 1402، 1مؤسسػػػػػػػل الرسػػػػػػػػنلل، ط

 .62-59، المالجز في تنرا  العماـل سن  العرب 147اةسممال 
قنفػل ، الح اث الالث229انظر: َون ص الت را  اةسممي في السانسل الالحكـ  (25)

، معػػػنلـ الحضػػػنرة فػػػي اةسػػػمـ الأثرهػػػن فػػػي النهضػػػل ا الرالباػػػل، 147اةسػػػممال 
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 -هػػػػػػ 1291سبػػػػػ ال ننوػػػػػح سمػػػػػالاف،  ار السػػػػػمـ، القػػػػػنهرة،، الطبعػػػػػل الثنلثػػػػػل، 
 162ـ، 2001

انظػػػر: إغنثػػػل المهمػػػنف مػػػف موػػػن   ال ػػػاطنف، ةبػػػف القػػػاـ الجالزاػػػل، أبػػػال سبػػػ ال  (26)
مػػ  المقػػي  ار المعرفػػل، باػػرالت، الطبعػػل محمػػ  بػػف أبػػي بكػػر، تحقاػػؽ: محمػػ  حن

،الػنظـ اةسػممال الػ كتالر مناػػر  338 -1/330ـ، 1975 -هػػ 1395الثنناػل، 
حماػػ  الباػػنتي، الفنضػػؿ  ػػنكر النعامػػي، مطبعػػل التعمػػاـ العػػنلي، بوػػ ا ، الطبعػػل 

، اةسػػػػمـ مقنوػػػػ ت 250-241الَوػػػػن ص العنمػػػػل لإلسػػػػمـ ـ،1987ا اللػػػػ ، 
ون و    .87-86سممي باف ا ونلل الالتج ا  ، المق  اة95-88اَل

 .331-1/330إغنثل المهمنف  (27)
فتػنال  الوػػانـ الفتػنال  معنوػرة، جمػػ  الترتاػب محمػال  الموػػرد  –فتػنال  النػنس  (28)

، 344ـ. 2007 -هػػ 1428أبال سمّنر، مكتبل الومن، القنهرة، الطبعل ا اللػ ، 
 كتالر سمػػي جمعػػل، المتػػنال  العوػػرال الاالماػػل، لمػػ –، الػػ اف الالحاػػنة 464، 384

، مالسػػػػػالسل ا حكػػػػػنـ 133، 125ـ. 2006نهضػػػػػل موػػػػػر،، الطبعػػػػػل الرابعػػػػػل، 
الالمتنال  ال رسال، لنَبل مف سممنء المممكل العربال السعال ال، م  المجنل ال ا مل 
لإلفتػػػػنء، جمػػػػ  الترتاػػػػب: وػػػػمح الػػػػ اف محمػػػػال  السػػػػعا ،  ار العػػػػ ؿ الج اػػػػ ،، 

، 1464، 1201، 1151 ـ،2007 -هػػػػػػػػػ 1428القػػػػػػػػنهرة، الطبعػػػػػػػػل ا اللػػػػػػػػ ، 
،، مالسػػػػالسل المقػػػػ  اةسػػػػممي فػػػػي 2/538، 1/740، فتػػػػنال  معنوػػػػرة، 1552

ـ، 2008سػػؤاؿَّ الجػػالاب، ةسػػمـ بػػال  ربنلػػ ، مكتبػػل اةامػػنف، المنوػػالرة، موػػر، 
، فتػػػنال  الطػػػب الالتػػػ االد، لنَبػػػل مػػػف سممػػػنء المممكػػػل 354,414، 282-283

اف محمػػال  السػػعا ،  ار العرباػػل السػػعال ال ، جمػػ  الترتاػػب، أبػػال أنػػس وػػمح الػػ 
الهبػ   0، المقػ  اةسػممي الأ لتػ ،  118ـ، 2004اةامنف، اةسكن رال، مور، 
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ـ. 2007 -هػػػ 1480الزحامػػي،  ار المكػػر المعنوػػر،  م ػػؽ، الطبعػػل العن ػػرة، 
7 /5262. 

انظػػػر: المالافقػػػنت فػػػي أوػػػالؿ المقػػػ ، أبػػػي إسػػػحنؽ إبػػػراهاـ بػػػف مالسػػػ  ال ػػػنطبي  (29)
 3/8، 2/61سبػػ ال  راز،،  ار المعرفػػل، باػػرالت، (، تحقاػػؽ 790المَمػػي )ت 

االسػػػػػؼ لقرضػػػػػنالد،  0، الَوػػػػػن ص العنّمػػػػػل لإلسػػػػػمـ،  261، 16، 13، 10،
، 241-240ـ، 1999 -هػ 1419مؤسسل الرسنلل، بارالت ال الطبعل العن رة، 

ون وػ   ، المقػ  اةسػممي بػاف ا وػنلل الالتج اػ ، 95-88اةسمـ مقنو ت اَل
ـ، 2001 -هػػػ 1422سسػػل الرسػػنلل الالطبعػػل ا اللػػ ، االسػػؼ القرضػػنالد، مؤ  0 

85-86. 
 .3/13المالافقنت  (30)
 .3/261المو ر السنبؽ  (31)
االسػػػؼ لقرضػػػنالد، مؤسسػػػل الرسػػػنلل،  0انظػػػر: الَوػػػن ص العنّمػػػل لإلسػػػمـ،   (32)

، اةسػػمـ مقنوػػ ت 241-240ـ، 1999 -هػػػ 1419باػػرالت الالطبعػػل العن ػػرة، 
ون وػػػػػ   االسػػػػػؼ  0بػػػػػاف ا وػػػػػنلل الالتج اػػػػػ ،  ، المقػػػػػ  اةسػػػػػممي 95-88اَل

 .86-85ـ، 2001 -هػ 1422القرضنالد، مؤسسل الرسنلل الالطبعل ا الل ، 
نقػػالؿ الموػػن ر التبعاػػل تمااػػزا  لهػػن سػػف الموػػن ر ا وػػمال لممقػػ  اةسػػممي التػػي  (33)

 هي الكتنب الالسنل.
  اةجمنع في إوطمح ا واللااف: هال إتمنؽ مجته د ا ّمػ  فػي سوػرَّ مػن بعػ (34)

، المستوػم  281/ 1سم  حكـ  رسي، انظػر: ا حكػنـ لدمػ د  ()سورهته 
، ا نمػػػال ج فػػػي 321، أوػػػالؿ المقػػػ  لمَضػػػرد40، سمػػػـ أوػػػالؿ المقػػػ  1/173

فنضػػػػؿ سبػػػػ  الالاحػػػػ  سبػػػػ  الػػػػرحمف، مطبعػػػػل بوػػػػ ا ، بوػػػػ ا ،  0أوػػػػالؿ المقػػػػ ،  
 .84ـ 1978



 
 

   

 

ى ىالمسائلىالمستحدثة
 ومرونةىالفقـهىاإلسالمي

ىد.ىإبراهومىجاسمىمحمد
  1022حزورانىىىى(7)ىددــالع

  14 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                       

كمه ه ب مرَّ منوال  (35) ص سمػ  حكمػ ه القانس: هال إلحنؽ أمرَّ غار منوالص سم  ح 
، أوػػالؿ المقػػ   بػػي 273/ 3ة ػػتراكهمن فػػي العمّػػل ال انظػػر: ا حكػػنـ لدمػػ د 

 .218زهرة 
المومحل المرسمل: هي الالوؼ المننسب ال د اترتب سم  ربط الحكـ ب ه جمػب  (36)

موػػمحل أال  فػػ  ممسػػ ة اللػػـ اقػػـ  لاػػؿ  ػػرسي سمػػ  إستبنرهػػن أال إلون هػػن. انظػػر: 
 .163/ 3 سنالد سم  المنهنج ،  رح ا23/ 3ا حكنـ لدم د 

اةستحسػػنف: هػػال سػػ الؿ المجتهػػ  سػػف مقتضػػ  قاػػنس جمػػي الػػ  مقتضػػ  قاػػنس  (37)
َمي، أال سف حكـ كّمي ال  حكـ إستثنن ي ل لاؿ إنق ح في سقمػ ه رجػح ل اػ  هػ ا 

، سمـ 262، فمن بع ، أوالؿ المق   بي زهرت 4/205الع الؿ، انظر: المالافقنت 
 .129كنـ الطرؽ اةستنبنط ، أوالؿ ا ح70أوالؿ المق  

الع ػػر ؼ: هػػال منسػػنر سماػػ  النػػنس الأستػػن الت فػػي معػػنممتهـ مػػف قػػالؿَّ أال فعػػؿَّ الهػػال  (38)
الالعػػن ة بمعنػػ  الاحػػ ، الانقسػػـ الػػ  سػػرؼَّ قػػاللي السػػرؼ سممػػي، انظػػر: ا نمػػال ج 

فنضػػؿ سبػػ  الالاحػػػ  سبػػ  الػػرحمف، مطبعػػل بوػػ ا ، بوػػػ ا ،  0فػػي أوػػالؿ المقػػ ،  
، أوػػػالؿ ا حكػػػنـ الطػػػرؽ اةسػػػتنبنط 79مقػػػ  ، سمػػػـ أوػػػالؿ ال196ـ ص 1978
138. 

ون وػػػ   250-241الَوػػػن ص العنمػػػل لإلسػػػمـ  (39) -88، اةسػػػمـ مقنوػػػ ت  اَل
، المقػػ  اةسػػممي بػػاف ا وػػنلل الالتج اػػ  29-21، ممهػػالـ المقػػ  اةسػػممي 95
، اةسػػمـ  ػػراعل الزمػػػنف الالمكػػنف، سبػػ ال ننوػػػح سمػػالاف،  ار السػػػمـ 86-87

 .28-24ـ، 2002 -هػ1422ة، لمطبنسل، القنهر 
ون وػػػػ ، 14الػػػػنظـ اةسػػػػممال  (40) ، المقػػػػ  88 -85، 81، اةسػػػػمـ مقنوػػػػ ت اَل

-85اةسممي باف ا ونلل الالتج ا ،  . االسػؼ القرضػنالد، مؤسسػل الرسػنلل، 
، مالسػػػػػػالسل المقػػػػػػ  اةسػػػػػػممي المعنوػػػػػػر، مجمالسػػػػػػلم مػػػػػػف سممػػػػػػنء ال ػػػػػػراعل 86
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 ،  -هػػػ 1426موػػر، الطبعػػل ا اللػػ ، المعنوػػراف،  ار الالفػػنء، ال  ار إبػػف حػػـز
 .31-29، اةسمـ  راعل الزمنف الالمكنف ص101-100ـ، 2005

، المق  اةسممي باف ا وػنلل الالتج اػ  25-24اةسمـ  راعل الزمنف الالمكنف  (41)
، اةسػمـ مقنوػ ت 101-1/100، مالسالسل المق  اةسممي المعنور 85-86

ون و    .95-88اَل
نص فنلعق  فػي معنػنت العق  في اةوطم (42) ح ال رسي: اطمؽ سم  معنااف سنـم اَل

العػػنـ: هػػال مناعقػػ   ال ػػَص سمػػ  نمسػػ   أال سمػػ  غاػػرت سمػػ  الجػػ  اةلػػزاـ فػػنلبا  
الالنكػػػنح الاةاجػػػنر الالتالكاػػػؿ سقػػػال  المػػػنألـز اةنسػػػنف بػػػ  نمسػػػ   بنػػػ رَّ أال أال امػػػاف 

 ،3/133النحػػػالت اسػػػّم  سقػػػ ا  كػػػ لؾ، انظػػػر: تمسػػػار أحكػػػنـ القػػػر ف لمجوػػػنص 
، تمسػػػار رالح المعػػػنني فػػػي تمسػػػار القػػػر ف الكػػػراـ الالسػػػب  المثػػػنني،  بػػػي 3/286

هػػػػ(  ار إحاػػػنء 875المضػػػؿ  ػػػهنب الػػػ اف السػػػا  محمػػػال  ا لالسػػػي البوػػػ ا د )ت
.، أّمػػن المعنػػ  الَػػنص لمعقػػ : فهػػال إرتبػػنط إاجػػنب 6/48التػػراث العربػػي، باػػرالت 

التعرامػنت لمجرجػنني، سمػي بقبالؿ سم  نحالَّ م رالعَّ اثبت أثريت  في محّم ه، انظر: 
، 1/196هػػػ ،الطبعػػل ا اللػػ . 1405بػػف محمػػ  بػػف سمػػي،  ار الكتػػنب العربػػي، 

المنثالر في القالاس ، لمزرك ي محم  بف بهن ر بػف سبػ ال، تحقاػؽ، تاسػار فػن ؽ 
 محمػػػػػال ، الزارة ا القػػػػػنؼ الال ػػػػػؤالف اةسػػػػػممال،  ػػػػػركل  ار الكالاػػػػػت لموػػػػػحنفل،

 .397/ 2ل، ، الطبعل الثننا -هػ 1405الكالات، 
، منشاسػػػ  التػػػنجر جهمػػػ ، لمػػػ كتالر 2591 -4/2590المقػػػ  اةسػػػممي الأ لتػػػ ،  (43)

سبػػ ال الموػػػمح الالػػػ كتالر وػػػمح الوػػػنالد، مؤسسػػػل الرسػػػنلل، باػػػرالت، الطبعػػػل 
، إفا التممالف الالبرؽ الالتمكس الالمنكس الغارههن 6ـ، ص2006 -هػ1427ا الل ، 

سن ؿ لمتعبار فهفا السن ؿ التعبار في إنمن هي السن ؿ ح اثل لمتالواؿ حسب ش ال 
أال اة ػنرة أال الكتنبػل  –أد المعنطػنة أال البػ ؿ  –العقال  هي إّمن القالؿ أال المعػؿ 
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أال السكالت في معػرض الباػنف، بػ ا   الوػنن   فػي ترتاػب ال ػرا  ، سػمء الػ اف 
أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف مسػػػػعال  الكنسػػػػنني، ن ػػػػر  ار الكتػػػػنب العربػػػػي، باػػػػرالت، الطبعػػػػل 

، مونػػػي المحتػػػنج مونػػػي المحتػػػنج الػػػ  معرفػػػل 138، 134، 1333/ 5الثنناػػػل، 
، المػ َؿ 5-2/3ألمنظ المنهنج، لمحم  الَطاب ال ػرباني،  ار المكػر، باػرالت 

ل راسػػػػل ال ػػػػراعل اةسػػػػممال،  . سبػػػػ  الكػػػػراـ زاػػػػ اف، مؤسسػػػػل الرسػػػػنلل نن ػػػػرالف 
 .90هػ: ص1401 -ـ2010بارالت، الطبعل ا الل ، 

 .6، منش اس  التنجر جهم   2591-2590/ 4ت  المق  اةسممي الأ لّ  (44)
مجمالع فتنال  ابف تاما ، أبال العبنس أحم  سب  الحماـ بف تامال الحّراني، تحقاؽ  (45)

سبػػ  الػػرحمف بػػف محمػػ  بػػف قنسػػـ العنوػػمي، مكتبػػل ابػػف تاماػػل، الطبعػػل الثنناػػل، 
 .48، الالجاز في أوالؿ المق  المق ، 1/101، المالافقنت 386/ 28

 .119ة ا نعنـ ا ال سالر  (46)
، الػػػالجاز فػػػي أوػػػالؿ 1/101، المالافقػػػنت 386/ 28مجمػػػالع فتػػػنال  ابػػػف تاماػػػل  (47)

 .8المق  
 .185سالرة البقرة ا ا   (48)
 .78سالرة الح  ا ال  (49)
 .4/5الموني  (50)
، مالاهب الجماؿ ب رح مَتور َماؿ، محم  بف 179/ 4انظر: ب ا   الونن    (51)

هػػػػ، الطبعػػػػل 1398بػػػال سبػػػ ال،  ار المكػػػر، باػػػرالت، سبػػػ  الػػػرحمف، الموربػػػي، أ
، ك ػػػػػنؼ القنػػػػػنع سمػػػػػ  مػػػػػتف 3/ 2، مونػػػػػي المحتػػػػػنج 486، 228/ 4ا اللػػػػػ : 

اةقنػػػػنع، لمنوػػػػالر بػػػػف اػػػػالنس بػػػػف إ راػػػػس البهػػػػالتي، تحقاػػػػؽ هػػػػمؿ موػػػػامحي، 
، اةسػػػػػمـ مقنوػػػػػ ت 3/149هػػػػػػ 1402موػػػػػطم  هػػػػػمؿ،  ار المكػػػػػر، باػػػػػرالت، 

ون و    .89اَل
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 ػػرح ب ااػػل المبتػػ د،  بػػي الحسػػف سمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف سبػػ  انظػػر: اله ااػػل ب (52)
،  ػػرح سػػا د سبػػ ال 3/275الجماػػؿ الر ػػ اني المرغانػػنني، المكتبػػل اةسػػممال 

محمػػػػ  الَر ػػػػي سمػػػػ  مَتوػػػػر اةمػػػػنـ أبػػػػي الضػػػػانء سػػػػا  َماػػػػؿ،  ار المكػػػػر، 
في فق  ا منـ ال نفعي،  بي إسػحنؽ ابػراهاـ بػف سمػي  1، المه ب5/5بارالت. 

، ك ػنؼ القنػنع 257/ 1هػػ(،  ار المكػر، باػرالت، 476السؼ ال ػارازد )تبف ا
3/149. 

 .29سالرة النسنء ا ال  (53)
، قػنؿ 2185، الحػ اث 2/737أَرج   ابػف منجػ  فػي سػنن ه، بػنب: باػ  الَاػنر،  (54)

، -وػحاح  -القنؿ ا لبػنني  -وحاح الرجنل   مالثقالف  –البالوارد في الزالا   
، 4967، الحػ اث 11/340نب الااػ  المنهػي سنػ  ، الابف حّبػنف فػي وػحاح ه، بػ
 .-إسنن ت قالد  -القنؿ  عاب ا رننؤالط: 

ػرات الرقن ػي سػف سّمػ   مرفالسػن  ،  (55) أَرج   اةمنـ أحم  في مسن ته مف حػ اث أبػي ح 
، 4/305،، الأالر ت  الهاثمػػػػػػػي فػػػػػػػي مجمػػػػػػػ  الزالا ػػػػػػػ  20714، الحػػػػػػػ اث 72/ 5

ال اعمػػػػ  الأبػػػػال حػػػػّرت، الثقػػػػ  أبػػػػال  اال  ، القػػػػنؿ الهاثمػػػػي: ))رالات أبػػػػ6866الحػػػػ اث 
 الضعم   إبف معاف((.

، ال ػػػػرح الكباػػػػر، سػػػػا د أحمػػػػ  الػػػػ ر ار أبػػػػال البركػػػػنت، 2/232بػػػػ ا   الوػػػػنن    (56)
، ك نؼ 3/380، نهنال المحتنج 3/3تحقاؽ محم  سماش،  ار المكر، بارالت، 

 .3/148القننع 
 .6جهم ، ص، منشاس  التنجر 2591 -4/2590المق  اةسممي الأ لت   (57)
مالسػػػػالسل المقػػػػ  اةسػػػػممي فػػػػي سػػػػؤاؿ الجػػػػالاب، إسػػػػمـ محمػػػػال   ربنلػػػػل، مكتبػػػػل  (58)

. 141، فتػػنال  الطػب الالتػػ االد، ص370 – 354اةامػنف، موػػر )المنوػالرة(، 
أحكػػػنـ الجراحػػػل الطباػػػل،  . محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف المَتػػػنر ال ػػػقنقاطي، مكتبػػػل 
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ؿ ا سضػػنء فػػي ، حكػػـ نقػػ335هػػػ، ص1415الوػػحنب ، جػػ ت، الطبعػػل الثنناػػل، 
هػػ، 1412سقاؿ بف احم  العقامي، مكتبل الوحنبل، جػ ت،  0المق  اةسممي.   

، اةنتمػػػنع بػػػ جزاء ا  مػػػي، سوػػػمت سنناػػػل ال محمػػػ  ال مكتبػػػل جػػػراغ 133ص
 .104هػ ص1414إسمـ، أر البنزار، شهالر، بنكستنف، الطبعل ا الل ، 

مقػػػػػ  اةسػػػػػممي الأ لتػػػػػ  ، ال356مالسػػػػػالسل المقػػػػػ  اةسػػػػػممي فػػػػػي سػػػػػؤاؿ الجػػػػػالاب  (59)
 .143، فتنال  الطب الالت االد 7/5124-5125

،، فتػػػػنالد الطػػػػب 335، أحكػػػػنـ الجراحػػػػل الطباػػػػل 356مالسػػػػالسل المقػػػػ  اةسػػػػممي (60)
 .143الالت االد 

، 492/ 2أَرج   أبال  اال  في سنن ، بػنب مػن جػنء فػي ربػط ا سػننف بنلػ هب ال  (61)
، الالترمػػ د 4232الحػػ اث  ، 1770، الحػػ اث 240/ 4، القػػنؿ ا لبػػنني: حسػػفم

بنب منجنء في    ا سننف بنلػ هب، الالنسػن ي، بػنب مػف أوػاب انمػ  هػؿ اتَػ  
، القػػػػنؿ  ػػػػعاب 20283، الحػػػػ اث 5/23أنمػػػػن  مػػػػف  هػػػػب، الاحمػػػػ  فػػػػي المسػػػػن  

 ا رننؤالط إسنن ت حسف.
، مالسػػالسل المقػػ  467-466، 336، فتػػنال  النػػنس 133فتػػنال  الطػػب الالتػػ االد  (62)

 .366الاب اةسممي في سؤاؿ الج
، فتػػػػنال  الطػػػػب 466، 336فتػػػػنال  الوػػػػانـ الفتػػػػنال  معنوػػػػرة  –فتػػػػنال  النػػػػنس  (63)

 .133الالت االد 
، 5603الحػػ اث  2219/ 5متمػػؽم سماػػ : وػػحاح البَػػنرد ،بػػنب: المستال ػػمل،  (64)

، الحػػػػػ اث 3/1678وػػػػحاح مسػػػػمـ، بػػػػػنب تحػػػػراـ فعػػػػؿ الالاوػػػػػمل الالمستالوػػػػمل 
2125. 

، 2/585ال  معنوػرة لاالسػؼ القرضػنالد ، فتػن163-162فتنال  الطب الالتػ االد (65)
 .370، مالسالسل المق  اةسممي في سؤاؿ الجالاب 229ال اف الالحانة 
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، مالسػػالسل المقػػ  143، فتػػنال  الطػػب الالتػػ االد 7/5262المقػػ  اةسػػممي الا لتػػ   (66)
 .368في سؤاؿ الجالاب 

، فتػنال  معنوػرة 335، أحكػنـ الجراحػل الطباػل 7/5262المق  اةسػممي الا لتػ   (67)
 .20/586لاالسؼ القرضنالد 

، الطباػػب أ بػػ  الفقهػػ ، 368، 359مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي فػػي سػػؤاؿ الجػػالاب  (68)
محمػػػػػ  سمػػػػػي البػػػػػنر،  ار القمػػػػػـ،  م ػػػػػؽ، الػػػػػ ار  0زهاػػػػػر أحم السػػػػػبنسي، ال  0 

، فتػنال  معنوػرة لاالسػػؼ 228هػػ، ص1413ال ػنمال، باػرالت، الطبعػل ا اللػ ، 
 .589 -2/585القرضنالد 

، 356، مالسػػػالسل المقػػػ  اةسػػػممي فػػػي سػػػؤاؿَّ الجػػػالاب 586/ 2ة فتػػػنال  معنوػػػر  (69)
محمػػ  بػػف محمػػ  بػػف المَتػػنر ال ػػقنقاطي،  0، احكػػنـ الجراحػػل الطباػػل،   365

، حكػـ نقػؿ اشسضػنء 388هػ، ص1415مكتبل الوحنبل، ج ة، الطبعل الثننال، 
 .90في المق  اةسممي ص

مالسػالسل المقػ  اةسػممي فػي  ،135اةنتمنع ب جزاء ا  مي في المق  اةسػممي  (70)
 .589/  2، فتنالد معنورة لاالسؼ القرضنالد 360، 356سؤاؿ الجالاب 

، حن ػػػػال ر  المحتػػػػنر سمػػػػ  الػػػػ ر المَتػػػػنر  ػػػػرح تنػػػػالار 5/24بػػػػ ا   الوػػػػنن    (71)
 -هػػ1421هػ(،  ار المكر، بارالت، 1252ا بونر، لمحم  أماف بف سنب اف، )

لػػ قن ؽ، لمَػػر الػػ اف سثمػػنف بػػف ، تبػػاف الحقػػن ؽ  ػػرح كنػػز ا238/ 5ـ، 2000
، أحكػػػػنـ 185/ 5هػػػػػ، 1313سمػػػػي الزامعػػػػي،  ار المكتػػػػب اةسػػػػممي، القػػػػنهرة، 

، احكػػنـ القػػر ف  بػػي بكػػر 2/332ال تمسػػار القرطبػػي 1/151القػػر ف لمجوػػنص 
محمػ  بػف سبػ ال المعػرالؼ بػهبف العربػي، تحقاػؽ، محمػ  سبػ  القػن ر سطػػن،  ار 

مقهاػػػل ةبػػػف جػػػزد محمػػػ  بػػػف احمػػػ  الورنػػػنطي ، القػػػالاناف ال1/55المكػػػر، لبنػػػنف 
هػ(، تحقاؽ محم  أماف الضننالد،  ار الكتب العممال، باػرالت، 730المنلكي )ت
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، ك ػػنؼ 306/ 4، مونػػي المحتػنج 173ـ، 2006 -هػػ 1427الطبعػل الثنناػػل، 
 .185/ 5، الموني ةبف ق ام  6/194القننع 

 .119سالرة ا نعنـ ا ال  (72)
 .173ال سالرة البقرة ا  (73)
 .195سالرة البقرة ا ال  (74)
 .29سالرة النسنء ا ال  (75)
، المنثػػػػالر فػػػػي 367، 360-359مالسػػػالسل المقػػػػ  اةسػػػػممي فػػػػي سػػػؤاؿَّ الجػػػػالاب (76)

 .592 -591/ 2، فتنال  معنورة لمقرضنالد 211، 3/138القالاس  
سػػػالف المعبػػػال   ػػػرح سػػػنف أبػػػي  اال ، محمػػػ   ػػػمس الحػػػؽ العظػػػاـ  بػػػن د،  ار  (77)

، فتػػػنال  معنوػػػرة لمقرضػػػنالد 9/18ـ، الطبعػػػل الثنناػػل: 1995مماػػل، باػػػرالت، الع
حسػف بػف أحمػ  بػف  0، أحكنـ ا  الاػل فػي ال ػراعل اةسػممال،  2/589-591

حسف المكي، تق اـ محم  بف ننور بف سمطنف السحابنني، مكتبل  ار المنهنج، 
ممي ، مالسػالسل المقػ  اةسػ408-407هػػ، ص1425الرانض، الطبعػل ا اللػ ، 

 .369، 356في سؤاؿَّ الجالاب، 
 .70سالرة اةسراء ا ال  (78)
ت ،مػف حػ اث سن  ػل  (79) ، 24783، الحػ اث 6/105أَرج   اةمنـ أحم  في مسػن ه

)قػنؿ  ػعاب ا رنػنؤالط: رجنلػػ  ثقػنت رجػنؿ الوػحاح غاػػر سبػ  الػرحمف بػف أبػػي 
، الحػػػػػػ اث 168/ 6اؿ جػػػػػػنؿ فمػػػػػػف رجػػػػػػنؿ أوػػػػػػحنب السػػػػػػنف الهػػػػػػال وػػػػػػ الؽ(، 

بػػال  اال ، كتػػنب الجنػػن ز، بػػنب: فػػي الحمػػنر اجػػ  العظػػـ هػػؿ انتكػػب ، الأ25395
بػػف منجػػ ، 3207، الحػػ اث 231/ 3 لػػؾ المكػػنف    ، قػػنؿ ا لبػػنني: وػػحاح، الاك

، الحػ اث 516/ 1في كتنب الجنن ز، بنب: في النهي سف كسػر سظػنـ الماػت، 
1616. 
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، أحكػػػػػػػنـ ا  الاػػػػػػػل فػػػػػػػي ال ػػػػػػػراعل 591-2/589فتػػػػػػػنال  معنوػػػػػػػرة لمقرضػػػػػػػنالد  (80)
حسػػػف بػػػف أحمػػػ  بػػػف حسػػػف المكػػػي، تقػػػ اـ محمػػػ  بػػػف ننوػػػر بػػػف  0ةسػػممال،  ا

هػػػػ، 1425سػػػمطنف السػػػحابنني، مكتبػػػل  ار المنهػػػنج، الراػػػنض، الطبعػػػل ا اللػػػ ، 
 .369، 356، مالسالسل المق  اةسممي في سؤاؿَّ الجالاب، 408-407ص

، مالسػػػػالسل المقػػػػ  407، 400، 372، أحكػػػػنـ اش الاػػػػل 2/588فتػػػػنال  معنوػػػػرة  (81)
 .357-356ممي في سؤاؿَّ الجالاب اةس

 .2/588فتنال  معنورة  (82)
، مالسػالسل 2/227، فتػنال  معنوػرة لمقرضػنالد 7/5102المق  اةسممي الأ لتػ   (83)

هن ـ جماؿ سبػ ال،  ار  0، مسن ؿ مف المق ،  599ا حكنـ الالمتنالد ال رسال 
، فتػػنال  306-303ـ، ص2007 -هػػػ 1428السػػمـ،  م ػػؽ، الطبعػػل اشاللػػ  

 .44ص -فتنال  الوانـ الفتنال  معنورة  –لننس ا
 .5102/ 7المق  اةسممي الأ لت   (84)
 .29/342مجمل البحالث اةسممال  (85)
إ ا رأاػتـ الهػمؿ فوػالمالا الاك ا  ()متمؽ سما : رالات البَنرد، بنب: قالؿ النبػي  (86)

. المسمـ، بنب: الجالب واـل رمضنف 1810، الح اث 2/674رأاتمالت ف فطرالا، 
 .1081، الح اث 2/672الهمؿ الالمطر،  لرؤال

/ 29، مجمػػػػػل البحػػػػػالث اةسػػػػػممال 230-229/ 2فتػػػػػنال  معنوػػػػػرة لمقرضػػػػػنالد  (87)
، مالسػػػػػالسل 44، فتػػػػػنال  النػػػػػنس 305-304، مسػػػػػن ؿ فػػػػػي المقػػػػػ  المقػػػػػنرف 342

 .599ا حكنـ الالمتنال  ال رسال 
 ، مالسػػػػالسل ا حكػػػػنـ295، مسػػػن ؿ مػػػػف المقػػػػل المقػػػنرف 2/230فتػػػنال  معنوػػػػرة  (88)

 .599الالمتنالد ال رسال 
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، مسػػػػػػػػن ؿ مػػػػػػػػف المقػػػػػػػػػ  44، فتػػػػػػػػنال  النػػػػػػػػنس 237، 2/227فتػػػػػػػػنال  معنوػػػػػػػػرة  (89)
 .601-599، مالسالسل ا حكنـ الالمتنال  ال رسال 320-319، 314المقنرف

، 599، مالسػػالسل ا حكػػنـ الالمتػػنال  ال ػػرسال 2/229فتػػنال  معنوػػرة لمقرضػػنالد  (90)
 .306-299مسن ؿ مف المق  المقنرف 

 .229/ 2معنورة لمقرضنالد  فتنال  (91)
مالسػالسل المقػػ  اةسػػممي المعنوػػر، نَبػػل مػػف سممػػنء المتػػال ،  ار الالفػػنء، ال ار  (92)

، الطبعل ا الل ، مور،  ، 642، 635-3/634ـ، 2005 -هػ 1426إبف حـز
أحمػػػ  الحجػػػي  0،أحكػػػنـ المػػػرأة فػػػي المقػػػ  اةسػػػممي،   152الػػػنظـ اةسػػػممال 

 .164-162هػ ص1400م ؽ، الكر د،  ار اةمنـ البَنرد،  
، مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي فػػي سػػؤاؿ الجػػالاب 7/5099المقػػ  اةسػػممي الأ لتػػ   (93)

 .452، فتنال  الننس 145-141، فتنال  الطب الالت االد296 -282
، مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي فػػي سػػؤاؿ الجػػالاب 7/5099المقػػ  اةسػػممي الأ لتػػ   (94)

282-283. 
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 :ادلصادر وادلراجع
 آن الكريمالقر 

اةجتهػػن  الالتقماػػػ  فػػي اةسػػػمـ، نن اػػ   ػػػراؼ العمػػرد، مؤسسػػػل الرسػػنلل، باػػػرالت،  -1
 ـ. 2004 -هػ 1425الطبعل ا الل ، 

أحكػنـ القػػر ف  بػي بكػػر محمػ  بػػف سبػػ ال المعػرالؼ بػػهبف العربػي، تحقاػػؽ، محمػػ   -2
 سب  القن ر سطن،  ار المكر، لبننف. 

لػ اف أبػال الحسػف سمػي بػف أبػي سمػي ا حكنـ في أوالؿ ا حكػنـ لدمػ د، سػاؼ ا -3
هػػػ(، تحقاػػؽ سػػا  الجمامػػي،  ار الكتػػنب العربػػي، باػػرالت، 631محمػػ  ا مػػ د )ت

 هػ، الطبعل ا الل . 1404
أحمػ  الحجػي الكػر د،  ار اةمػنـ البَػنرد،  0أحكنـ المرأة في المقػ  اةسػممي،   -4

 هػ. 1400 م ؽ، 
محمػ  الوػن ؽ قمحػنالد ،  أحكنـ القر ف، أحم  بف سمي الرازد الجونص، تحقاؽ -5

 هػ. 1405 ار إحانء التراث العربي، بارالت، 
حسف بف أحمػ  بػف حسػف المكػي، تقػ اـ  0أحكنـ ا  الال في ال راعل اةسممال،   -6

محمػػ  بػػف ننوػػر بػػف سػػمطنف السػػحابنني، مكتبػػل  ار المنهػػنج، الراػػنض، الطبعػػل 
 هػ. 1425ا الل ، 

بػػػػف المَتػػػػنر ال ػػػػقنقاطي، مكتبػػػػل أحكػػػػنـ الجراحػػػػل الطباػػػػل،  . محمػػػػ  بػػػػف محمػػػػ   -7
 هػ. 1415الوحنب ، ج ت، الطبعل الثننال، 

إحاػػػنء سمػػػاـل الػػػ اف،  بػػػي حنمػػػ  محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف أحمػػػ  الوزالػػػي  -8
 هػ(،  ار الالسي، حمب. 505)ت

إر ػػن  المحػػالؿ الػػ  تحقاػػؽ سمػػـ ا وػػالؿ، محمػػ  بػػف سمػػي ال ػػالكنني،  ار المكػػر  -9
 .ـ1992 -هػ1412الب رد، الطبعل ا الل ،  العربي، بارالت، تحقاؽ محم  سعا 
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ون وػػػ ،   -10 محمػػػ  سقمػػػ  ال مطبعػػػل ال ػػػرالؽ المكتبتهػػػن،،  0اةسػػػمـ مقنوػػػ ت اَل
 سّمنف، ا ر ف. 

اةسػػػمـ  ػػػراعل الزمػػػنف الالمكػػػنف، سبػػػ ال ننوػػػح سمػػػالاف،  ار السػػػمـ لمطبنسػػػل،  -11
 ـ. 2002 -هػ1422القنهرة، 

 ي، القنهرة. أوالؿ المق ، لمحم  أبال زهرة،  ار المكر العرب -12
أوػػالؿ ا حكػػنـ الطػػرؽ اةسػػتنبنط فػػي الت ػػرا  اةسػػممي، الػػ كتالر أحمػػ  سباػػ   -13

 هػ. 1425الكباسي، الطبعل الثنلثل، 
هػػ 1420أوالؿ المق ، محم  الَضرد، تحقاؽ َارد سػعا ، المكتبػل التالفاقاػل،  -14

 ـ، القنهرة. 2000-
سب ال محم  بف أبي أسمـ المالقعاف سف رب العنلماف، ةبف القّاـ الجالزال، أبال  -15

 هػ(،  ار الح اث القنهرة. 751بكر، )ت
اةنتمػػػػنع بػػػػ جزاء ا  مػػػػي، سوػػػػمت سنناػػػػل ال محمػػػػ  ال مكتبػػػػل جػػػػراغ إسػػػػمـ،  -16

 هػ1414أر البنزار، شهالر، بنكستنف، الطبعل ا الل ، 
فنضػؿ سبػ  الالاحػ  سبػ  الػرحمف، مطبعػل بوػ ا ،  0ا نمال ج فػي أوػالؿ المقػ ،   -17

 . 84ـ 1978بو ا ، 
بػػ ا   الوػػنن   فػػي ترتاػػب ال ػػرا  ، سػػمء الػػ اف الكنسػػنني،  ار الكتػػنب العربػػي،  -18

 ـ، الطبعل الثننال. 1982بارالت، 
بمول السػنلؾ  قػرب المسػنلؾ، أحمػ  بػف محمػ  الوػنالد المػنلكي، تحقاػؽ: محمػ   -19

مـ، الطبعل 1995 -هػ 1415سب  السمـ  نهاف،  ار الكتب العممال، بارالت، 
 ا الل . 
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الس مػػف جػػالاهر القػػنمالس، الماػػرالز  بػػن د محػػب الػػ اف محمػػ  مرتضػػ  تػػنج العػػر  -20
هػػػ(، تحقاػػؽ مجمالسػػل مػػف المحققػػاف،  ار اله ااػػل، 1205الحسػػاني الزباػػ د، )ت

 مطبعل موطم . 
تبااف الحقن ؽ  رح كنز الػ قن ؽ، لمَػر الػ اف سثمػنف بػف سمػي الزامعػي الحنمػي،  -21

 هػ. 1313 ار المكتب اةسممي، القنهرة، 
، سمػػي بػػف محمػػػ  بػػف سمػػي الجرجػػػنني، تحقاػػؽ ابػػراهاـ اةباػػػنرد،  ار التعرامػػنت -22

 هػ، الطبعل ا الل . 1405الكتنب العربي، بارالت، 
تعمػػاـ المػػتعّمـ طػػرؽ الػػتعّمـ لبرهػػنف اةسػػمـ الزرنػػالجي، القػػنهرة، مطبعػػل موػػطم   -23

 ـ. 1948-هػ 1367البنبي الحمبي، 
ا نوػػػػنرد القرطبػػػػي  الجػػػػنم   حكػػػػنـ القػػػػر ف،  بػػػػي سبػػػػ ال محمػػػػ  بػػػػف أحمػػػػ  -24

 هػ(،  ار ال عب، القنهرة، ال ار إحانء التراث العربي، بارالت. 671)ت
حن ػػال ر  المحتػػنر سمػػ  الػػ ر المَتػػنر  ػػرح تنػػالار ا بوػػنر، لمحمػػ  أمػػاف بػػف  -25

 ـ. 2000 -هػ1421هػ(،  ار المكر، بارالت، 1252سنب اف، )
نرؼ، الم اراػل العنمػل الح اث الالثقنفل اةسممال، مننع َماؿ القطػنف، الزارة المعػ -26

 ـ.1977 -هػ 1397، 1ل بحنث الالمننه  الالمالا  التعمامال، السعال ال، ط
سقاػػؿ بػػف احمػػ  العقامػػي، مكتبػػل  0حكػػـ نقػػؿ ا سضػػنء فػػي المقػػ  اةسػػممي.    -27

 هػ. 1412الوحنبل، ج ت، 
االسػػؼ لقرضػػنالد، مؤسسػػل الرسػػنلل، باػػرالت ال  0الَوػػن ص العنّمػػل لإلسػػمـ،   -28

 ـ ،1999 -هػ 1419ن رة، الطبعل الع
َوػػػػن ص الت ػػػػرا  اةسػػػػممي فػػػػي السانسػػػػل الالحكػػػػـ، لمػػػػ كتالر فتحػػػػي الػػػػ راني،  -29

 ـ. 1982 -هػ 1402، 1مؤسسل الرسنلل، ط
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 راسػػػنت فػػػي الثقنفػػػل اةسػػػممال، وػػػنلح  اػػػنب هنػػػ د، الطبعػػػل الثنلثػػػل، سمػػػنف،  -30
 ـ. 1982-هػ1024

، لمػػػ كتالر سمػػي جمعػػػل )ممتػػي الػػػ انر المتػػنال  العوػػػرال الاالماػػل –الػػ اف الالحاػػػنة  -31
 ـ ز2006المورال(، نضل مور، الطبعل الرابعل، 

رالح المعنني في تمسار القر ف الكراـ الالسب  المثنني،  بي المضػؿ  ػهنب الػ اف  -32
 هػ(  ار إحانء التراث العربي، بارالت. 875السا  محمال  ا لالسي البو ا د )ت

هػػ(، 273بػ ال محمػ  بػف ازاػ  القزالانػي، )تسنف إبف منج ، أحم  أبػال محمػ  س -33
 تحقاؽ محم  فؤا  سب  البنقي، بارالت،  ار المكر. 

سػػػنف أبػػػي  اال ، سػػػمامنف بػػػف ا  ػػػعث بػػػف إسػػػحنؽ ا ز د السجسػػػتنني، تحقاػػػؽ  -34
 محم  محي ال اف سب  الحما ،  ار المكر. 

ة، سػػػنف الترمػػػ د )الجػػػنم  الوػػػحاح(،  بػػػي ساسػػػ  محمػػػ  بػػػف ساسػػػ  بػػػف سػػػالر  -35
هػػػػ( ال تحقاػػػؽ أحمػػػ  محمػػػ   ػػػنكر ال َػػػرالف،  ار إحاػػػنء التػػػراث العربػػػي، 279)ت

 بارالت. 
هػػػػ(، تحقاػػػؽ سبػػػ  313سػػػنف النسػػػن ي، أبػػػال سبػػػ  الػػػرحمف احمػػػ  بػػػف  ػػػعاب، )ت  -36

 -هػػ1406المتنح أبال غّ ت، مكتب المطبالسػنت اةسػممال، حمػب، الطبعػل الثننبػل، 
 ـ1986

بػػ  الػػرحاـ بػػف الحسػػف ا سػػنالد ال ػػنفعي  ػػرح منهػػنج ا وػػالؿ، لجمػػنؿ الػػ اف س -37
 0، القنهرة 1953هػ(، طب  مطبعل محم  سمي وباح، 772)ت

 رح سا د سب ال محم  الَر ي سم  مَتور اةمنـ أبي الضانء سػا  َماػؿ،  -38
  ار المكر، بارالت. 

ال ػػػرح الكباػػػر، سػػػا د أحمػػػ  الػػػ ر ار أبػػػال البركػػػنت، تحقاػػػؽ محمػػػ  سمػػػاش،  ار  -39
 الت. المكر، بار 
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وػػػحاح إبػػػف حبػػػنف بترتاػػػب غػػػبف لّبػػػنف، لمحمػػػ  بػػػف حبػػػنف بػػػف أحمػػػ  أبػػػال حػػػنتـ  -40
التمامػػػي البسػػػتي، تحقاػػػؽ:  ػػػعاب ا رنػػػنؤالط، مؤسسػػػل الرسػػػنلل باػػػرالت، الطبعػػػل 

 ـ. 1993 -هػ 1414الثننال، 
هػ(، 261وحاح مسمـ، مسمـ بف الحجنج، أبال الحساف الق ارد الناسنبالرد، )ت -41

 البنقي،  ار إحانء التراث العربي، بارالت.  تحقاؽ محم  فؤا  سب 
محمػػػػ  بػػػف إسػػػػمنساؿ أبػػػػال  –الجػػػػنم  الوػػػحاح المَتوػػػػر  -وػػػحاح البَػػػػنرد،  -42

سبػػ ال البَػػنرد، الجعمػػي، تحقاػػؽ التعماػػؽ موػػطم   اػػب البوػػن،  ار إبػػف كثاػػر، 
 ـ. 1987 -هػ 1407الامنمل، بارالت، 

 مي، المكتب اةسممي. ومل المتال  الالمستمتي، ةبف حم اف حم اف الحنب -43
محمػ  سمػي البػنر،  ار القمػـ،  0زهاػر أحم السػبنسي، ال  0الطباب أ ب  الفقه ،   -44

 هػ. 1413 م ؽ، ال ار ال نمال، بارالت، الطبعل ا الل ، 
ـ، 2003-هػػ1423سمـ أوالؿ المق ، سب  الالهنب َػمؼ، طبعػل  ار الحػ اث،  -45

 القنهرة. 
ل اسال اةسممي لمحم  جماػؿ الحبػنؿ، تقػ اـ ال ػا  العمالـ المعنورة في َ مل ا -46

ابراهاـ النعمل، محمػ  راتػب الننبمسػي، مكتبػل  ار المنهػنج القػالاـ، الطبعػل ا اللػ ، 
 ـ. 2006 -هػ 1427

سالف المعبال   رح سنف أبي  اال ، محم   مس الحؽ العظاـ  بن د،  ار الكتب  -47
 ـ، الطبعل الثننال. 1995العممال، بارالت، 

فتػػنال  الوػػانـ الفتػػنال  معنوػػرة، جمػػ  الترتاػػب محمػػال  الموػػرد  –فتػػنال  النػػنس  -48
 ـ. 2007 -هػ 1428أبال سمّنر، مكتبل الومن، القنهرة، الطبعل ا الل ، 

فتنال  معنورة، لم كتالر االسػؼ القرضػنالد، المكتػب اةسػممي، الطبعػل ا اللػ ،  -49
 ـ. 2003 -هػ1424
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ممػػػػنء المممكػػػػل العرباػػػػل السػػػػعال ال ، جمػػػػ  فتػػػػنال  الطػػػػب الالتػػػػ االد، لنَبػػػػل مػػػػف س -50
الترتاب، أبال أنس ومح ال اف محمال  السعا ،  ار اةامنف، اةسكن رال، موػر، 

 ـ. 2004
الهب  الزحامػي،  ار المكػر المعنوػر،  م ػؽ، الطبعػل  0المق  اةسممي الأ لت ،   -51

 ـ. 2007 -هػ 1480العن رة، 
االسؼ القرضنالد، مؤسسل الرسػنلل ال  0،  المق  اةسممي باف ا ونلل الالتج ا  -52

 ـ. 2001 -هػ 1422الطبعل ا الل ، 
 -القنمالس المحاط، محم  بف اعقالب المارالز  بن د، مؤسسػل الرسػنلل، باػرالت،  -53

 فوؿ الساف. 
القػػػنمالس المقهػػػي، لمػػػ كتالر سػػػع د حباػػػب،  ار المكػػػر،  م ػػػؽ، الطبعػػػل الثنناػػػل،  -54

 ـ. 1988 -هػ1408
هػػػػ(، 730مقهاػػػل ةبػػػف جػػػزد محمػػػ  بػػػف احمػػػ  الورنػػػنطي المػػػنلكي )تالقػػػالاناف ال -55

تحقاػػػػػؽ محمػػػػػ  أمػػػػػاف الضػػػػػننالد،  ار الكتػػػػػب العمماػػػػػل، باػػػػػرالت، الطبعػػػػػل الثنناػػػػػل، 
 ـ. 2006 -هػ 1427

القاػػػػن ة التربالاػػػػل فػػػػي اةسػػػػمـ، لمماػػػػ ة محمػػػػ  ابػػػػراهاـ،  ار مجػػػػ شالد، الطبعػػػػل  -56
 ـ. 1997 -هػ1417ا الل ، ا ر ف، 

قننع سم  متف اةقننع، لمنوالر بف االنس بف إ راس البهالتي، تحقاؽ: ك نؼ ال -57
 هػ. 1402همؿ موامحي، موطم  همؿ،  ار المكر، بارالت، 

الكمانت، معجـ في الموطمحنت الالمػرالؽ الموالاػل،  بػي البقػنء أاػالب بػف مالسػ   -58
 -هػػػ 1419الكمػػالمي، تحقاػػؽ: سػػ ننف  رالاػػش محمػػ ، مؤسسػػل الرسػػنلل، باػػرالت، 
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لسنف العرب، لمعممل إبف أبي المضػؿ جمػنؿ الػ اف محمػ  بػف مكػـر إبػف منظػالر  -59
 هػ(،  ار ون ر، بارالت. 711ا فراقي المورد، )ت

همػػػ  ، لمػػػ كتالر سبػػػ ال الموػػػمح الالػػػ كتالر وػػػمح الوػػػنالد،  -60 مػػػن شاسػػػ  التػػػنجر جي
 ـ. 2006 -هػ1427مؤسسل الرسنلل، بارالت، الطبعل ا الل ، 

، باػرالت، الطبعػل  مبنحث -61 في احكنـ المتال ، سنمر سعا  اةابػنرد،  ار ابػف حػـز
 ـ. 1995 -هػ 1416ا الل ، 

مجمالع فتنال  ابف تاما ، أبال العبنس أحم  سب  الحماـ بف تامال الحّراني، تحقاؽ  -62
 سب  الرحمف بف محم  بف قنسـ العنومي، مكتبل ابف تامال، الطبعل الثننال. 

راعل اةسػػممال الفقههػػن الموػػن رهن، سبػػ ال ننوػػح سمػػالاف،  ار محنضػػرة فػػي ال ػػ -63
 ـ. 1990 -هػ 1411السمـ ، الطبعل ا الل ، 

مَتػػنر الوػػػحنح، لمحمػػ  بػػػف ابػػي بكػػػر بػػف سبػػػ  القػػن ر الػػػرازد، تحقاػػؽ محمػػػال   -64
 ـ. 1995 -هػ 1415َنطر، مكتبل لبننف النن رالف، بارالت ال طبعل ج ا ة، 

، لموزالػػػي، أبػػػال حنمػػػ  محمػػػ  بػػػف محمػػػ  الطالسػػػي المستوػػػم  مػػػف سمػػػـ ا وػػػالؿ -65
هػ(، تحقاؽ: محم  سب  السمـ سب  ال نفي،  ار الكتب العممال، باػرالت، 505)ت

 الطبعل ا الل .  -هػ 1413
 مسن  اةمنـ أحم  بف حنبؿ أبال سب ال ال ابنني، مؤسسل قرطبل ،القنهرة.  - 66
ل،  ار السػمـ،  م ػؽ، الطبعػل هن ػـ جماػؿ سبػ ا 0مسن ؿ مف المق  المقػنرف،   -67

 ـ. 2007 -هػ 1428اشالل  
الموػػبنح المناػػر فػػي غراػػب ال ػػرح الكباػػر لمرافعػػي،  حمػػ  بػػف محمػػ  بػػف سمػػي  -68

 المقرد الماالمي، المكتبل العممال، بارالت. 
معنلـ الحضنرة في اةسمـ الأثرهن في النهضل ا الرالباػل، سبػ ال ننوػح سمػالاف،  -69

 ـ. 2001 -هػ 1291قنهرة ال الطبعل الثنلثل ال  ار السمـ، ال
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معجػػـ لوػػل المقهػػنء، لمحمػػ  رالاس قمعجػػي، الحنمػػ  وػػن ؽ قنابػػي،  ار النمػػن س،  -70
 . 1988 -هػ1408بارالت، الطبعل الثننال 

المونػػػي فػػػي فقػػػ  اةمػػػنـ أحمػػػ  بػػػف حنبػػػؿ ال ػػػابنني، سبػػػ ال بػػػف أحمػػػ  بػػػف ق امػػػل  -71
 هػ. 1405الت، الطبعل ا الل ، المق سي أبال محم ،  ار المكر، بار 

الممػػر ات فػػي غراػػب القػػر ف، أبػػال القنسػػـ الحسػػاف بػػف محمػػ ، تحقاػػؽ: محمػػ  سػػا   -72
 كامني،  ار المعرفل لبننف. 

ممهػػػالـ المقػػػ  اةسػػػممي التطػػػالرت الأوػػػنلت  الموػػػن رت، نظػػػنـ الػػػ اف سبػػػ  الحماػػػ ،  -73
 ـ.، بارالت. 1984-هػ1405مؤسسل الرسنلل، الطبعل ا الل ، 

المنثالر في القالاس ، لمزرك ي محم  بف بهػن ر بػف سبػ ال، تحقاػؽ، تاسػار فػن ؽ  -74
الطبعػػل  -هػػػ 1405أحمػػ  محمػػال ، الزارة ا القػػنؼ الال ػػؤالف اةسػػممال، الكالاػػت، 

 الثننال. 
المالافقػػػػػنت فػػػػػي أوػػػػػالؿ ا حكػػػػػنـ، أبػػػػػي إسػػػػػحنؽ ابػػػػػراهاـ بػػػػػف مالسػػػػػ  ال ػػػػػنطبي  -75

أحمػػ  سمػػي،  ػػرح التعماػػؽ: سبػػ ال  هػػػ(، َػػّرج أحن اثػػ : أحمػػ  السػػا  سػػا 790)ت
  راز، المكتبل التالفاقال. 

مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي المعنوػػر، نَبػػل مػػف العممػػنء لمعنوػػراف،  ار الالفػػنء،  -76
 ـ. 2005 -هػ 1426المنوالرة، مور، الطبعل ا الل ، 

مالسالسل ا حكنـ الالمتنال  ال رسال، لنَبل مف سممػنء المممكػل العرباػل السػعال ال،  -77
  المجنل ال ا مل لإلفتنء، جم  الترتاب: ومح ال اف محمال  السعا ،  ار العػ ؿ م

 ـ. 2007 -هػ 1428الج ا ،، القنهرة، الطبعل ا الل ، 
مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي فػػي سػػؤاؿَّ الجػػالاب، ةسػػمـ بػػال  ربنلػػ ، مكتبػػل اةامػػنف،  -78

 ـ. 2008المنوالرة، مور، 
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اػػ  الباػػنتي، الفنضػػؿ  ػػنكر النعامػػي، مطبعػػل الػػنظـ اةسػػممال الػػ كتالر مناػػر حم -79
 ـ. 1987التعماـ العنلي، بو ا ، الطبعل ا الل ، 

نهنال المحتنج ال   ػرح المنهػنج،  ػمس الػ اف محمػ  بػف أبػي العبػنس أحمػ  بػف  -80
حمػػزة بػػف  ػػهنب الػػ اف الرممػػي ال ػػهار بنل ػػنفعي الوػػوار ، ار المكػػر لمطبنسػػل، 

 هػ. 10404بارالت 
غراػػب الحػػ اث الا ثػػر، أبػػال السػػعن ات المبػػنرؾ بػػف محمػػ  الجػػزرد، النهناػػل فػػي  -81

تحقاػػؽ: طػػنهر أحمػػ  الػػزاالد، المحمػػال  محمػػ  الطنػػنحي، المكتبػػل العمماػػل، باػػرالت، 
 . 3/411ـ: 1979 -هػ1399

اله ااػػل ب ػػرح ب ااػػل المبتػػ د،  بػػي الحسػػف سمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف سبػػ  الجماػػؿ  -82
 مال. الر  اني المرغاننني، المكتبل اةسم

الػػالجاز فػػي أوػػالؿ المقػػ ، لعبػػ  الكػػراـ زاػػ اف، مؤسسػػل الرسػػنلل، باػػرالت، الطبعػػل  -83
 ـ.2006 -هػ1427الَنمسل س رة، 
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ىالكلوةىالتربووةىالمفتوحة

ىكزىالدراديى/كركوكالمر
ىكركوكى

 ملخص البحث
احّنُدد  احّق سيشددّ  ، يهددُُ  احثُددُث احق بيددم ثددين شادداسُين لدد و ااددق ش حه    شدد 

 يثثت أّن اح سش َء شن احاسِ  حم يض  ا ف  شن  جهم قيايَب احنُ  عسى  . قيايب احنُ 
 . ف  اح اِب احُُيثِ  (ش ن هم )احقيايب

ى  اٍُُ شن احكقِب احق سيشيِة احقُيشِة    )لدبح ثم اباُ احثُُث أْن يَاثم ذحك عس
 دد(،  انقادَم ٜٓ٘ق اعُ احُثاب ية ف  احنُ ( حس الشدِة عسد  ثدن احلسيدِل احُثادب   )ت. 

 : احثُُث قاشين
ُبااٌة نظبيٌة فكد ن اادُم احثُدِث )احشدنهت احق سيشد  فد  احقدباث احنُد   ، : األ لُ 

 .(قباءة ف  كق ب لبح ق اعُ احثاب ية ف  احنُ 
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( )قيايب ُ  احق سيش ّ )احنّ ، ثا ثين شااسُيناين احشُُثين احبّ ب ال و ثين احُّ 

 حنُ  حسنُددد   قادددهيل حددده  حق اعدددُ  فددد عندددُ م  ددد  قياددديبٌ     كددد ن ق سيشّيددد شددد  فكدددل   ُددد (احنّ 
 اح كدددن ، ءٍ فددد  لددد   سيشددد ّ ُددد  احقّ حدددين شدددن احنّ  ،  اضدددُ    با  احق سيشددد  إْن حدددم يكدددن شيا ددد

 . ُ ن ق قيُه ف  عاب  شن بايا ضع حُيالئم ُفقيايب احنُ  ، اُيح
ددعسش ءَ  يثثددت أن   ل  ددذا احثُددث أنْ    ُدد يُ   حح حددم يضدد  ا فدد  س  احّاددندد  شددن احا 

ش  كدد ن نّ ن هددم )احقّيادديب(ف  اح اددب احُددُيث، ا   ُدد  عسددى شدد هم قيادديب احنّ  م  شندد  جِ فكددبِ 
ُ ن أْن يك ن حهم شن   اضح  ش ه مٍ  ة ثلكلٍ ل  األليب ققُيم احق اعُ احنُ يّ   هم األ ش  

ُُ قيايب احنُ  ُُ  ققسيم شد  أ ،َ ْك ديشكدن ققسيشده شنده ث احقد  ُ ِضدَ ت  تيد ُاهد  شدن اح ّ نّ ة أَ ج 
 ع ت شثددددددددل ش ضدددددددد، نغددددددددُت غيددددددددب شاددددددددق شسة اآ هدددددددد نّ أَ  أ  ح سّددددددددةٍ سددددددددم فدددددددد   ددددددددذا اح 

ة )اح  شل(، )األاددددددل  اح بو(، )اح سّدددددد لدددددد    ،ثددددددم شدددددد (ة )األشثدددددد ل احقُبيثّيدددددد()احقندددددد  و
  ذادقاألُ كقدب : شثدل، ة(، غيب ذحك شن احش ض ع ت احشن قلة ف  كقب احشُدُثينُ يّ احنّ 

شهم ا(. إثبا يم شاا ى  احُكق ب شهُ  احشل  ش    احُكق ب ل ق  ضي )ُب
، باثة احشغشد بة فد  احقّدب احق سيشّيدقُدشدن احكُ  م ذحدك عسدى  اُدٍُ اّثدنُ  ند  أنْ ث دُ ذحدك أبُْ  مّ ثُ 

ُشدُ ثدن اد حم شة عس  ثن احلسيل ثن أُ (حس ال  احنّ ة فاب يّ    كق ب )لبح ق اعُ احثُ 
قسندد   فدد   حكدد  نثثددت شدد ، ين  حسكقدد ب شن قلددين  شُسسددين حددهُّ فقادد( ددد ٜٓ٘)ت اددب  ّ احثُ 

نقاددم  اددش قه  ششي اقدده  عسددى  ددذا ا  سيشدد ّ ُدد  احقّ ل شددن  ددذا احثُددث عددن احنّ  ّ احقاددم األ
احقاثيدم عسدى :  احقادم اآلدب،  سيشد ّ ُد  احقّ ة عن احنّ ُبااة نظبيّ : ل ّ احثُث قاشين األ

قدددباءة فددد  ، فددد  احقّدددباث احّنُددد  ّ   سيشددد ّ ذحدددك احقنظيدددب فكددد ن اادددم ثُثنددد   دددذا )احشدددنهت احقّ 
قندددد  حلُشددددة  ددددذ  احُسغددددة ي فّ  نْ ا أَ  لُ . نادددد ((ُدددد ة فدددد  احنّ اددددب يّ )لددددبح ق اعددددُ احثُ كق ب
  .ةاحجشيس

 واحلمدُ هللِ أوَّالً وآخراً
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 واصطالحاً 
ً
يسري لغت

ّ
عليم والت

ّ
 الت

قثل أْن نثّين ش  احّق سيم  ش  احقّيايب ف  اح كِب احّنُ ّ  عنُ عسش ِئن  شن احّاس ، 
ُ  شدددن  ق دددة عسدددى ش ندددى  دددذين احشاددداسُين فددد  احسغدددة ،  عندددُ احثددد ُثيَن احشُدددُثينَ  الُثددد

 .  يقثّين ش ه شه ، حقق ّضح حن  ا ب ش ،  االااالح
 :ً فد  احش جشد ت اح بثّيدة حش د ٍن ، حدالمجد ءت شد ُة )َعِسدَم( ث دقح اح دين  كادب ا العمم لغة

 : كثيبة ،شنه 
ُّ احجهدددددلِ  -ٔ ُ  احجهدددددل: ضددددد بجدددددٌل عددددد ِحم شدددددن قددددد ٍم عسشددددد ء ، فدددددد))َعِسَم َيْ سَدددددُم عسشددددد   ضددددد

عسشددد   دددذا نقددديُ  : عسشدددُت ث ن ددده قددد ٌُب عسدددى ِفْ دددل كدددذا أ : . فق ُحنددد (ٔ) عددد حشين((
 . احجهل  ضُُّ  قش ش   

: عسشددُت احكقدد َب احّادد ُب: ؛أ (ٕ)عبفقدده((: ِعْسشدد    إذ))عسشددُت احّلدد َء َأْعَسُشددهُ : َعددِب َ  -ٕ
 . عِبفقه

 َلَثَب.: ، َفَ ِسَم  ن  ثش نى(ٖ)َلَثَبُ ((: نق ُل ))َعِسَم احب ُجل: َلَثبَ  -ٖ
 .(ٗ)َلَ َب ثه  ََُبى: فَ ِسَم ث ألشب :َلَ َب  ََُبى -ٗ

 . ف  احش جش ت اح بثّية( ذ  ألهب ش  ن  )َعِسمَ 
دد  )َعِسدديم  ق ّسشددُت ، (ٙ) عّسشدده فددق ّسم .(٘)َفِ يددل(،فشن أثنيددة احشث حغددة،عسددى   ن )(َأش 

 .(ٚ)ِشن فالن ثشن حة عسشتُ 
ا عدددددالم  ددددد  ا لثددددد ب : فقددددد ح ا،  قدددددُ فدددددّبَم احّسغ يددددد ن ثدددددين ا عدددددالم  احّق سددددديم

 . (ٛ)احّابيع، احّق سيم ش  يك ن ثقكبيب  قكثيب
 قكثيُب   عسيهم قاُ ، شينَ    قكباُب احش  بِ  عسى احشق سّ :  ثذا َن سُم َأّن احّق سيمَ 

قبايله  ف  أذ  نهم  ق شيقه  ف  أفكد ِب م،شع اح هدم  االادقي  ب حسشد ُة احشُب ادة. أّشد  
 قاّ ب ا حب اح سم حذحك. حذا فإّن ، ،فه  إقق ن األشب  ش بفقه()احّق ّسم(عسى   ن )َقَ   ل

 
 

   

 

ى ىالتعلوميُّالمنهُجى
ىراِثىالنحوييـــيىالتُّــف

ىحدنىظاهرىاللهوبيخضرىد.ى
ىســـــــاىمرزاىالخامـــد.ىووخن

  ٕٔٔٓحزورانىىىى(7)ىددــالع

  07 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 نه    كذا فيشد  يلد  ثد ق   ق س م احثالغة    أيض  إقق، ق س م احّنُ     إقق نه  ش بفقه
 . اح س م اح بثية  غيب  

 : إذن ش  ُيهش ن  ِشن ش ُة )َعِسَم(،  
 . احِ سم-
 . احّق سيمُ -
 احق  س م -

ُّاباددددين ، )احّق سيم( دددد   فددددد)احِ سُم(   احشدددد ُة اح سشّيددددة احشقُشددددة حاُددددالب احِ سددددِم  اح
 )احق ّسُم( دد  إققدد ن احشدد ُة ، ُّابادديناحّابيقددة احقدد  يددقم  إيادد ل احشدد ُة اح سشّيددة حساُددالب  اح

 عسدددددددددى  دددددددددذا فدددددددددإن  احشددددددددد َُة احّق سيشّيدددددددددة ق قشدددددددددُ عسدددددددددى األث ددددددددد ُ . اح سشّيدددددددددة احشُب ادددددددددة
 )احِ سم/احّق سيم/احّق س م(

   
 م س  احقّ    سيم احقّ   سماح ِ 

  
 

 ة احاُيُةاحق عُة اح سشيّ 
  شددن  بائدده ش بفقدده فِإّنندد  نثغدد، ق سدديم احّنُدد : شددن  ندد  ناددقنقت َأّنندد  عنددُش  نقدد لُ 

قق نه  .   ذا كّل ش  قبيُ  احشباك  اح سشّية  احثُثّية.  ا 
ْت كسشدددُة )َعِسَم(فددد  احقدددب ن احكدددبيم غيدددب شدددبة  ﴿ :شدددن ذحدددك ق حددده ق ددد حى، (ٜ)  ُب

ْكَشددةَ  ُِ َم األَْاددَش َء ُكس هَدد ﴿: ، ق حدده عدد    جددل  (ٓٔ)﴾َ ُيَ سُِّشهُددُم اْحِكقَدد َب َ اْح َُ ه  ق حدد(ٔٔ)﴾َ َعس ددَم  
ُُن   ِعْسش   ﴿ :ق  حى  . (ٖٔ) ش  نيه  ال قلبُج عّش  ذكبن    ن    (ٕٔ)﴾َ َعس ْشَن ُ  ِشْن َح

شددددددن أف دددددد ل ( جددددددُيٌب ثندددددد  َأْن نددددددذكَب فدددددد   لددددددِب  ددددددذا احشاسددددددب َأّن اح  ددددددَل)َعِسمَ 
ُُ احيقدددين شثدددل، )احّن ااخ(،ينادددُب ش  ددد حيِن أادددسهش  شثقدددُأ  لثدددب َعِسْشدددُت احا حدددَب  : ي يددد
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ذا  َ احس دُه :﴿شثل ق حده ق د حى، (ٗٔ)فَإّنُه يناُب ش   ال   اُُا  (ج ء ثش نى )َعِب َ ن جُ  .  ا 
 .(٘ٔ)﴾َأْلَبَجُكْم ِشْن ُثُا ِن ُأش َه ِقُكْم ال َقْ َسُش َن َلْيئ   

ُ  )احِ سددُم( حك ندده ِشددن   العمةةما االةة    :  دد َُ ذ ددب ن ددٌب ِشددن عسش ِئندد  إحددى َأّندده ))ال ُي
ُُّا   ش ّبفد   ِشدن  .(ٙٔ) عابِ (( حا  ثقهِ :  قيلَ ، احضب بي ت   ذا ال يلبُج عن ك نِه شُد

 ددد())   ش بفددُة احلدد ِء عسددى شدد   دد  ٜٗٓٔثدد ق  اح سشدد ء. قدد ل أثدد  احثقدد ء احك دد ّ  )ت 
ِ  ث نيدددة : ))احِ سددُم  ددد  ا ُباُك(((ٚٔ)ثدده(( ُِّ ددد َُ  َنُادددُب َأّن )احِ سَم(عندددُ َأثددد  . (ٛٔ) قددد ل فددد  

ُِّ )احِ سِم( دذا فد  احّق بيد  اأَلّ ل. َأّشد  احثق ء احك  ّ     أقبُب إحى ُ ُِّ احثق فِة شنه إحى ُد
إذ َجَ دَل )احِ سم( د )ا ُباك( ، فكد ن فيده احك د    أقدبب إحدى اح سشّيدة: ف  احّق بيد  اآلدب

، ا نا ن إذا أُبك ث جُ  شلكسٍة أ  أ  ل ٍء  لدَب َأُدن  ث جدُ    كي نِدهِ  فإنّ ، ث حل ء
 فك ن احِ سُم ث حل ء.

َأّشدد  احشُددُث ن فددذ ث ا إحددى َأّن احِ سددَم   ))شجشدد ُو شادد ئٍل  أادد ٍل كّسيددٍة قجش هدد  
احثددد ُث ن   عسدددى  ددذا فّادددل(ٜٔ) ِعسدددِم احّنُدد ، ِعسِم األبِ ((، كِ سددِم احكدددالمِ ، جهددٌة  اُدددُةٌ 

احشُُث ن ش  ق حه احقُاشى ف  ُُّ اح سم عسى َأّنه شجشد و احشاد ئل احشق سقدة ثشد ُة ش يندة 
ف حشاد ئل احّنُ ّيدة جشي د   ُ ِضدَ ْت قُدَت عسدٍم ُادّش  )عسدم . اام ذحك اح سدم ُأُبجت قُت

 . شثل احّاب ، احثالغة، احَ ب  ، احّنُ (،  كذا فيش  يل   ث ق  اح س م
 ا ُباك  اح هم. فإّنن  عنُش  نق ُل )نُد  ، ا قق ن:  ُقا بى احق ل إّن احِ سَم   

ُُ ثدده ق ادديل  ددذا اح سددِم إحددى ا حثيدده ثإققدد ن. فدد حّنُ  احّق سدديم(،أ  )احّنُدد  احّق سيشّ (،نق ادد
احّق سيشددّ  إذن  ددد  إققدد ن اادددق ش ل احسغدددة ثلددكٍل ادددُيح  ادددسيم ُ ن اح قدد ِو فددد  احّسُدددِن 

 .  ثذا ُيُّقم احّق سيم با حقه ف  إيا ل احش اُ احّنُ ّية إحى ا حثيه  شبيُيه،  احلا 
 :ً ُُ قكد ُن  اُدُة  عسدى احدّبغِم  كسشة)احقّيايب( ق ق  أيضد   ح  الّتيسيرا لغ ش د ٍن قكد 
    :، ِشن القال  أح  ظه 

 (ٕٓ) د()) احياب ضُّ احُ ْاِب((.ٕٖٔق ل اثُن ُُبيُ )ت: ضُّ احُ اب -ٔ
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: أ :  ددددّين  ياددددديب،أ ،  ددددد( ))ُيقددددد ُل لدددد ٌء ياددددديبٌ ٖٓ٘قدددد ل اح ددددد باث   )ت: احهددددّين -ٕ
 (ٕٔ)قسيل((.

احسددددّين  االنقيدددد ُ يكدددد ن ذحددددك ح نادددد ِن : جدددد ء فدددد  حادددد ِن اح ددددبِب: ))احُياددددبُ : احسددددّين -ٖ
 (ٕٕ)الينه((.:  اح بِن، قُ َيَاَب َيْيِاُب  ي اب 

 د( ))َيَاَب األشُب  َيُاَب  َقَيا ب  اْاَقْيَاَب  يّاب  ا  ٖٛ٘ق ل احّ شللب  )ت: احّاهلُ  -ٗ
 (ٖٕ)ا  سه((.: ق  حى  ي اب 

 (ٕٗ)(.(قهي  َ : أ ، حه احلب ج احق هي ؤ:  ق ل اح  باث   أيض   ))قَيا ب -٘
 دددذ  أغسدددُب شددد  ذكبقددده احش جشددد ُت اح بثّيدددة عدددن ش ددد ن  كسشدددة )َيَادددَب( إذ قدددُ ُب 
أغسُثه  ُ َل ش نى  اُُ   :ضُ  احُ اِب.  عسى  ذا فإّن )قيايب احّنُ (   احا ه حة ف  

 ابِح احش ض ع ت احّنُ ّية  قاهيسه   قلسياه  شش  َعَاَب فيه .
ْت  دددذ   غيدددب شدددب ٍة أيضددد    جددد ءْت ح دددٍُُ ِشدددن  (ٕ٘)احكسشدددة فددد  احقدددب ِن احكدددبيم  ُب
ُّ احُ اددب( (ٕٙ)احش دد ن  احقدد  ذكبن  دد  ُُ احس ددُه ِثُكددُم  ﴿كق حدده ق دد حى: ، (ٕٚ)فثش نددى )ضدد ُيِبيدد

ُُ ِثُكُم اْحُ ْاَب  َف ْقَبُأ ا َش  ﴿: كق حه ق  حى(ٜٕ) ثش نى )قاّهل( )قهّي ((82)﴾.اْحُيْاَب َ ال ُيِبي
 (ٖٓ).﴾ا َب ِشْنُه َقيَ 

حدددم نجدددُ فددد  احكقدددب احقددد  ا قّشدددت ث حشاددداسُ ت ث  ّشدددة   الّتيسةةةيرا االةةة    : 
ُ ل عسدددى َأّن  ُّا  أ  ق بي ددد   ثهدددذا احشاددداسح.   دددذا يددد  احشاددداسُ ت احّنُ ّيدددة ثل ّادددة ُددد
. عسى احدّبغِم ِشدن  اح سش َء ِشن احّاسِ  حم يادق شس ا  دذ  احكسشدَة عسدى َأن هد  شاداسٌح نُد  ا

فق ل: ))كل  ل ٍء ؛ شا ه شّا   ، ك فإن  أث  احثق ِء احك  ّ  أحَشَح ف  ُُِّ  ذا احشااسحذح
ُّ أشدبا  ِشدن ُأشد ب  احقّياديب(ٖٔ)ج  أقه فقُ َيّابَقُه((.  جد ءا  ِشدن أج ائدِه ، إذ َأ ُب فد   دذا احُد

ش  عنُ احقدُش ِء فقُ يّابن  .  ذا كل  ،    )احقّقايم(،فنُُن إذا جّ أن  احش ض و إحى أقا م
 ِشن احّاسِ  عن شااسِح )احقّيايب(.
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 –أّش  احشُُث ن، ف سى احّبغِم شن أّنهم حم يض  ا ق بي    ل حا   حهذا احشااسح 
ا  حددددده ، إذ كددددد ن ُقّددددد   عسددددديهم أْن يضددددد  ا ق بي ددددد   ل حاددددد    –  دددددذا أشدددددُب غبيدددددٌب  دددددُُ   ُ

بااُة احّنُِ   َق ّسشِه ثابيقٍة اهسٍة ُ:  حش ض ع ِقِه.  حكن ن  ااقل  ن  ِشن كالِشهم عسيه أّنه
دددُب عسدددى ا حدددِب عسدددم احّنُدددِ   اققدددبان كدددلِّ ذحدددك ثإعدددُاُِ   شلقادددبة،شع  جدددُ  شنهددد ٍج ُيَياِّ

 (ٕٖ)قُباييَن يك ن َن عسى ِعسٍم  ش بفٍة ث حّابيقِة احجُيُِة حُبااِة احّنُ .
ُ ّيدِة ِشدن قثدُيٍل كدل  شد  يادبُأ عسدى احق عدُِة احنّ ):(أّم  ال دُّ الذي نضعوا لةو هية 

أ  إضددد فة جُيددددُة  ش ددد  يم شثقكددددبة إحيهددد  ثقاددددُ احقاددددهيل ، فددد  ش قِ هدددد ، أ  إحغددد ٍء حهدددد 
 .  ا يض ح  احثي ن((

عليم
ّ
دامى... حنو الت

ُ
 الق

َ
حويني

ّ
يسري عند الن

ّ
 :  وحنو الت

ثي نددددد  قثدددددل قسيدددددل أن  نُدددددَ  احّق سددددديِم ش نددددد ُ    ُفدددددُه  ددددد  إققددددد ن احّنُددددد  حسشق سشددددديَن 
 احّنقيجددة احشبجددّ ة شددن ُبااددِة احّنُدد  فدد   ددذا االقجدد    دد  قشكددين احشق سشددين ، نَ  احُاباددي

عباب احجشسة اح بثّية  أيض   احدّقشك ن شدن اح بثّيدة كق ثدة   ناقد   شدن .  احُاباين شن فهم  ا 
دده األّ ل  األليددب ققددُيم احق عددُة  .ُ ن حُددٍن نُدد ّ ٍ أ  ُحغدد     أّشدد  نُدد  احقّيادديب فكدد ن  ش 

،  فد  ثالثدِة أُد اٍل، ذكبن  د  قثدل قسيدل؛  د  احّنُ ّية قثدُيُل شكد ن احق عدُِة : ثلكٍل جُيدٍُ
احّنُ ّيدة، أ  إحغدد ء عدٍُُ شددن احق اعدُِ احّنُ ّيددة، أ  إضد فة ق اعددُ ُألدبى.   ددذا نجدُ  جسّيدد   

ن  أْن نثُدَث عدن (ٖٖ)ف  كق ِب )قجُيُ احّنُ ( ذا أُب شه ا(. ا  حسُكق ب ل ق  ضي  )ُب
فال نجُ نُ ييَن شيابيَن حسّنُ  اح بثّ ، ثدل اققادَب عشُسهدم ، احق باِث احّنُ  ّ احقّيايِب ف  

فدد  احّنُددِ   االلددقغ ِل ثددِه عسددى قدد حيِ  ُكقُددٍب فدد  احّنُددِ  األا ادد    ددذا شدد  نسشادده عنددُ 
دددد ا ثقددددُبين احّنُدددد  فظهددددب عسددددى أيددددُيهم )احّنُدددد   ادددديث يه  َشددددن قددددال قسدددد     لددددب ن ا قش 

 .(احّق سيش ّ 
ُُ حددددُه أثدددد با  فدددد  احق ددددباِث  إذن )قيادددديب احّنُدددد (ظهَب فدددد  اح اددددِب احُددددُيِث  ال نجدددد

َُ م ِ  عند ُُ عسدى  جد ُِ ، (ٖٗ)احّنُ ّ  عسى احّبغِم ِشن أّن عدُُا  ِشدن احثد ُثيَن احشُدُثيَن يؤكد
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إذ لسادد ا فدد  ذحددك ثددين )احّق سيم( )احقّيادديب(فكلا حدده ُددُ ُُُ   أ ُافُددُه فسدديَن  ددُُ  )نُدد  
دده احشيادديبيَن إحددى  ددذا احهددُِ  احشهددِم،  دد  )احّق س(احقّيادديب ُ ، عسددى احددّبغِم شددن ق ج  َُ دد يم(ُ 

ظه ِبِ  ثشظهب غيب ش   ضدَ ُه احّنُد ُة  ّنش   ُُ  )احقّيايب(    شُ  حُة قجُيُ احّنُ ،  ا   ا 
ُّباا ت احُُيثة ثل ّاة،  اح ادب احُدُيث ث  شدة.  احقُش ُء؛ ثُّجِة أّن احّنَُ  ال ي افُم اح

ُّى إحدد ى احثُددِث عددن ق اعددٍُ  شادداسُ ٍت نُ ّيددة جُيددُة قُياددب احّنُددَ   قج سُددُه كددل  ذحددك أ
ب  أْن نن قَش شا حقيِن،  ش : ُِ  شالئش   حب ِح اح اِب.  ِشن ق بي ن  حهذيِن احشااسُيِن ُن

اُت فد  اح ادِب احُدُيِث، ُقدى إّنند    األ لى إّن احشؤح  ِت احل اة ثد حّنُ  احّق سيشدّ  اُ 
األغسددَب ِشددن احشؤح دد ِت ك نددْت فدد   ددذا االقجدد  ؛ شثددل: )احّنُدد   ال ُننكددُب أّن األعددم  

شدددده ا ُّب ن اح بثّيددددة( حسلدددديخ (احدددد اف ( حذاددددق ذ عثدددد ن ُاددددن )ُب ، )جدددد شع احدددد
شدددده ا(، )احّنُدددد  اح اضددددح( حذاددددق ذيِن عسدددد  احجددددد بم  شاددددا ى احغالييندددد  )ُب

شهشددد  ا(. ش عدددُا احكقدددب احشنهجّيدددة احشؤح دددة حسُاب  اددديَن فددد   شادددا ى أشدددين )ُب
 احشُابِن االثقُائيِة  احث ن ية.

ُ  كقدد َب )احددُب عسددى احّنُدد ة( الثددِن شضدد ء احقباثددّ  )ت: اآلددب  ددد(  ٕٜ٘ال يشكددن أْن ُنِ دد
ّنش     ُع ٌة حنقُِ اح كِب،  حديَن ِشدن احقّياديِب فد  لد ٍء. فكدل   ِشن كقِب احقّيايِب  ا 

. ِ  ش  فيه    نقٌُ حنظبي ِت احّنُِ   ق اعُِ
 مراحل ا

ّ
عليمي

ّ
حو الت

ّ
 :  لن

فّبقنددد  قثدددَل قسيدددٍل ثددديَن شاددداسُ  )احّنُددد  احّق سيشدددّ (  )قياددديب احّنُددد (  عبفنددد  
أ ُاَ  كلِّ  اٍُُ شنهش   اقج   ِقِه  ث ُ  ذا احّق بي  يثاُا حن  احابيَم ف  ُبااِة احّنُد  

  ُ دددُ ؛  حكدددن قثدددَل أْن نثدددّين ادددش ِت  دددذا االقجددد   فددد  احّنُدددِ  الُثددد ُِ حنددد  أْن  احّق سيشدددّ  عسدددى 
 َُ نق ددبَ  عسددى احشباُددل احقدد  َشددّب ثهدد  )احّنُدد  احّق سيشددّ ( فدد  احق ددباِث احّنُدد ّ . نقدد ُل ث دد
ااققباِء أغسدب احكقدِب احقد  كد ن اقج  هد  ق سيشّيد   إّن شباُدَل احّنُدِ  احّق سيشدّ  ثالثدٌة   دذا 

 ثي ُنه :
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ًا األ لةةى سددُة شددع ثُايددِة ق اددين احّنُدد    المر مةة اح بثددّ  فدد  احقددبِن األ ل ثددُأْت  ددذ  احشُب
حسهجبِة، ألّن احّنُدَ  ُ ِضدَع حُ جدٍة إحيدِه  د  اد ُن األحادنِة شدن احّسُدِن  غيدب ذحدك 

سددِة . (ٖ٘)شدن األاددث ِب   شّشدد  يؤاددُ  حدده أّن األعدم  األغسددَب ِشددن شؤح دد ِت  ددذ  احشُب
ٌة،  حم قُْثِم ع اُ  اح ش ِن شنه  ث قيٍة إال كق ث    اُُا  شلك ك   ف   ناثقِه إحى ش قُ 

ُّشددة فدد  احّنُدد (  ددد( فهددذ  ٓٛٔ)ت (ٖٚ)حلسدد  األُشددب( ٖٙ)ادد ُثِه  دد  كقدد ُب )شق
ُّشُة شلقاٌب ا قم  ثق سيِم احق ِبئ احّنُ ،  احّق بي  ثش ض ع ِقهِ   .(ٖٛ) احشق

سِة احا ثقِة فقُ ثُأْت ثد اُُب قد حيِ  كقدٍب   المر مً الث نيً سُة عن احشُب ق لبْت  ذ  احشُب
حّنُددِ  شددبة  ث نيددة فدد  نه يددة احقددبن احث حددث حسهجددبة  ثُايددة احقددبن احباثددع ق سيشّيددة فدد  ا

 .  حسهجبةِ 
ِب فددد  قددد حيِ  كقدددٍب نُ ّيدددٍة ق سيشّيدددٍة ي ددد ُُ إحدددى اددديابِة   احُدددم  أّن ادددثَب احقّددد ل 
)احبِّ ايِة(،  احثُدِث عدن احّادُيِح ِشدن احكسدِم اح بثدّ  فد  ثاد ِن احج يدبِة اح بثّيدِة  ش    د ، 

ُ  ظدُة احّلد ِب  األبجد ِ  إحدى ،  ب اةُ ، ُحغ يد َن  نُ يد نَ ، سش ُؤن  شن احا س ِ فقُ   جَب ع
ثدّم ألدذ ا فد  قناديِقه  ، أ  لد ذٍ ، أ  غبيدبٍ ، احج يبِة اح بثيِة حسثُِث عن ح ظدٍة أ  إعدبابٍ 

ي قِدددهِ   ُألدددبى عدددن احنثددد ِت  أن اِعدددِه ، فددد  ثاددد ِن كقدددٍب، فشنهددد  شددد  كددد ن عدددن احُيددد اِن ُ 
ثددٍة عددن لسددِم ا نادد ِن  ادد  ِقِه  غيددب ذحددك شددن احشاددّن  ِت.   ددذا احُدد ُل  ث ح،  ألددك ِحهِ 

ادن   ، يناثُم عسى احشاّن  ت احّنُ ّيِة أيض  ؛ حذا انشد َ  كقد ُب اديث يه  غيدب  ث ح سشّيدةِ   ُ
َفَ ددددَل ث ددددُ  احثدددد ُثيَن عنددددُش  اددددش ى نُددددَ  ادددديث يه  َشددددن ناددددَت عسددددى شن اِحددددِه ثددددد)احّنُ  

ِب َ ضدِع شؤح د ٍت إذن انلدغ . (ٜٖ)اح سشدّ ( ُل عسشد ِء احادسِ  ث حبِّ ايدِة كد ن احّادثُب فد  قد ل 
 . ل اٍة ث حّنُِ  احّق سيش ّ 

 ثّشَة أش بات ف  كقِب احق باِث قؤكُُ أّن عُُا  غيُب قسيٍل شن كقِب احّنُِ  ُ ِضَ ْت 
حق سددددديِم احّنُددددد   قُبيِادددددِه. ف ندددددُش  ُيقددددد ُل إّن كقددددد َب )ا يضددددد ح( ألثددددد  عسددددد  اح  بادددددّ  

ُ  َعُضدُ ٖٚٚ)ت َُ ُّم عند  د( كق ُب ق سيشّ  إّنش  ج َء ذحك ِشن لثٍب شنق ٍل عنه، ث ّنه ))قق
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ُّ حددة  حدده اددّنَ  ا يضدد ح فدد  احّنُددِ   احّقكُشسددة فدد  احّقاددبيِ   ُيقدد ُل إّنددُه حّشدد  عشددَل ، اح
ُت عسددى شدد  أعددبُ  لدديئ  ؛ إّنشدد  ياددسُح  ددذا حسّاددثي نِ  ، ا يضدد َح ااققاددب ،  قدد ل: شدد  ُ 

َغِضَب احّليُخ  ج ء ثش  ال ن هُشُه نُُن : ق ل، فسّش   قَ  عسيه ،  اّنَ  احّقكُشسةَ فشضى 
ُّ  ن (ٓٗ)(( ال  د  .) احدّن   اآلددب احدذ  يؤّكددُ عسدى أّن احكقد َب ق سيشددّ ، شد  ق حدده اثدُن احدد

ُّب ن ف  احّنُ (: ))...فإّنه ا حن  َشدن ٜٙ٘احّنُ ّ  )ت ِه حكق ِثِه )اح  د(ف   اِ  لبُِ
أْن ،  أي ُيدده احشقباُفددة، ثُق قدده احّادد ح ة،  اشقثدد َل إلدد بقه حددُّ  ُدد مٌ ، ُه عنددُ  ُغددُنمُ إج ثقُدد

ُّب نِ  ُّشدددَة احقددد   ادددشُقه  ث حددد  كندددُت ،  ُألدددبَج شنهددد  احشقددد  ّم إحدددى احشُاددد نِ ، الدددبَح احشق
أنلددددددد ُقه  حسشثقدددددددُئين شلقادددددددبة  ُباددددددد   عسدددددددى قُايِسه ، ُادددددددنن   إحدددددددى ش بفدددددددُة جشسِقهددددددد  

 . (ٔٗ)((...  ق ايِسه 
ف ددد  ،  حددد  أش ّنددد  احّنظدددَب فددد   دددذيِن احّناددديِن الاقلددد  ن  شنهشددد  شالشدددَح ق سيشّيدددة

شددده ا  –ندددبى أّن اح  باددد   ، احدددّن ِّ األّ ل ُّ حدددة –ُب َُ اح أحّدددَ  كقددد َب )ا يضددد ح( حَ ُضددد
ُّ حدِة بجدٌل شدق ّسمٌ ٕٖٚاحث يهّ  )ت َُ اح حدذا حدم ُيدِبُْ ،  دد(، قُ كد ن َ َضدَع فد  ث ِحدِه أّن َعُضد

سيسّيةأ فجد ء كق ثد   ق سيشّيد    فد  ،  احّق سيالت احش ّقُة فد  كق ثِدِه  دذا، ْن يضَع احق اعُ احقُّ
ُّب ن( حسشثقدُئيَن  عندُش  َفِقددَه قُدّباُء كق ثِددِه  ُّ  ن فدد  كق ثِدِه )احدد احدّن ِّ اآلدِب َيَضددُع اثدن احد

كق ثِدددددددِه ح ف ادددددددقج ب حهدددددددم   ضدددددددَع لدددددددُب   ،  دددددددذا أباُ ا أْن يق ّاددددددد  ا فددددددد  َق سّدددددددِم احّنُددددددد 
ُّب ن ف  احّنُ (  دذا احكدالُم يناثدُم قشد َم االناثد ِم عسدى لدبِح  ُّب ن(اش    )لبح اح )اح

األّ ُل ،  د( حكق ِب )احجشدِل(،إذ  ضدَع ثالثدَة لدب ٍح عسيدهِ ٜٙٙاثِن عا  ب ا لثيسّ  )ت
   احّاددثُب فدد  ذحددك ي دد ُُ إحددى أّن شنه َجددُه فدد(ٕٗ)اددغيٌب  احثّدد ن  شق اددٌا  احثّ حددُث كثيددٌب.

بايدِة احشدق ّسِم  ش س ش قِدِه ، احّلب ِح احّثالثِة ق سيش ا ف  َ ْضِع احش اُ احّنُ ّية  عسى ُادِب ُِ
  دذا . فك ن األّ ُل اهال   احثّ ن  شق ادا    احثّ حدث أكثدُب اد  ثة  شدن احشادّن يِن األّ حدينِ 

  احادد ُ ِت احكددالُم يناثددُم عسددى ثدد ق  احكقددِب احّنُ ّيددِة احقدد  اددنق ّبُ  عسددى ألددك ِحه  فدد
 احق ثسِة شن  ذا احثُِث.
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سددددُة اّقاددددشْت ث حشلقاددددباِت  احشنظ شدددد ِت احّنُ ّيددددةِ   المر مةةةةً الث لثةةةةً  ددددذ  .   ددددذ  احشُب
ّنشددد   ددد  كقدددٌب ، احشلقادددباُت حيادددْت ث حّضدددب بِة أْن قكددد َن ُكقُثددد   ادددغيبَة احُجدددمِ   ا 

ك ك نددْت فدد   ش دد ن  كثيددبة  اددهسُة احُ ددِظ حددذح، كثي ددُة احّسغددِة، ذاُت عثدد باٍت قسيسددة
ُّى حهددد  شجش عدددٌة شدددن عسشددد ِء احّنُدددِ   ُ جدددٍة ش ّادددٍة إحدددى لدددبٍح  ق اددديٍب  قدددُ قاددد
فظهددبْت لددب ٌح  شادد الٌت.  ال نغدد ح  إذا قسندد  إّن أضددلَم كقددُب احّنُددِ  ُجشدد    دد  

  شنه :، لب ٌح حقسك احشلقاباتِ 
اُب شنه  د(،٘ٗٚألث  ُّي ن األنُحاّ  )ت، لبُح قاهيل اح  ائُِ  قكشيل احشق اُِ  -ٔ

ُّكق ب ُان  نُا    . بثُ ُه إحى اآن ف  قا ِة شجسُاٍت ثقُقيم اح
ُّين شُشدُ ثدن ي اد  ، حند ظب احجديشِ ، قشهيُ احق اعُ ثلبِح قاهيِل اح  ائدُِ  -ٕ شُدّب احد

 .  د(. قُقيم ُ.عس  اُشُ ف لب   لبين، ف  علبة شجسُاتٕٚٚثن اُشُ )ت
ح ش ِم أث  إادُ م إثدبا يَم ثدن ش ادى ، يةِ احشق اُ احّل فية ف  لبِح احلالاِة اح اف -ٖ

شن ثددن ،  ددد(.َاََُب فدد  علددبِة شجسّددُاتٍ ٜٓٚاحلدد اثّ  )ت ُّكق ب عثددُ احددُب ثقُقيددِم احدد
 . احُ ثيشين   لبين اسيش ن

 ن هُم شن  ذا أّن كقَب احشلقاباِت    احق   حُِت احشا الِت احّنُ ّيِة.
ًِ الّتعميمّيً   مميزاتا المالنف ِت الّن  ّي

، اددد   ندددُبُجه   نددد ، ادددن  ِت احل ّادددة ثددد حّنُ  احّق سيشدددّ  ششيددد اٌت  اددد  تٌ حسش
َُ قُسيِل كق ب )لبح احق اعُ احُثاب ّية(   ذ  احّاش ت   :   انبى قاثيق   عسيه  عن

  اه حُة ابح احق عُِة احّنُ ّية.،  ض ُح اح ث بةِ  -ٔ
 (ٖٗ)ِب ذكب احل ابُِ احّنُ ّية.كثبُة األشثسِة  احّل ا ُِ عسى احق اعُِ احشقن  حة شع قجنّ  -ٕ
 . شثل ا عباب، اال قش ُم ث حج انِب اح شسّيِة عنُ احّقاُّ  حسنا  ِ  -ٖ
ُُ عن احّق سيلِ  -ٗ  (ٗٗ). إال ش  لَُم فهم احق عُِة احّنُ ّيةِ ، االثق  
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سيدددِل  احق شدددِم فددد  ذكدددب احق اعدددُِ ، اال قشددد ُم ث حق اعدددُِ احكسّيدددةِ  -٘  عدددُم اح حددد ِج إحدددى احقُّ
 ّنُ ّيِة.اح

ت
ّ
عليمي

ّ
ت الت

ّ
حوي

ّ
 :املؤلفاث الن

 القس دْت ألدك ُحه   شن ِ ُجهد  ف دٌُُ شدن قسدك ، قنّ عِت احشؤح  ُت احّنُ ّيُة احّق سيشّيةُ 
  ألبى نهجْت شنهَت االلقا ِب،   ذا ققايٌم حقسك احشؤح  ِت:، احكقِب ش حْت إحى ا ا حةِ 

ُُ ث حشلقاددب   المختالةةرات الّن  ّيةةً  أ ل:  احكقددَب احقدد  ال قثسددُ  ، اِت احّنُ ّيددةِ ال نقادد
ُُّة  بيقدد ٍت فقددا ُّت ثل اددٍة حق سدديِم احّنُدد ، عدد ّنشدد  احكقددَب احّنُ ّيددَة احقدد  ُأعدد  ي هددُم ِشددن ،  ا 

احكقدددب : أ ، فُ ا ددد   ابيقدددِة قن  ِحهددد  حسق اعدددُِ احّنُ ّيدددِة أّنهددد  ق سيشّيدددٌة. فشدددن احنددد و األّ ل
 احشكثّ ة احسغة:، احاغيبة ف  ُجشه 

  د(.ٖٖٛألث  ج  ب احّنُ ن )ت -  ُُة ف  احّنُ احق -ٔ
حجشدددد ل احددددُين عثشدددد ن ثددددن عشددددب احش ددددب   ثدددد ثن احُ جددددب  –احك فيددددة فدددد  احّنُدددد   -ٕ

  د(.ٙٗٙ)ت
احلددهيب ثددد)اثن ، ألثدد  عثددُ ا شُشددُ ثددن شُشددُ ثددن ُاُ  احّاددنه ج ّ –اآجب شيددة  -ٖ

 .  د(ٖٕٚ جب م()ت
 احق  ققن  ُل احق اعَُ احّنُ ّيَة ثابيقٍة اهسٍة: ِشن احن و احثّ ن  أ  احكقب احّق سيشّيِة 

  د(.ٖٙٔاثن احّاّباج )ت، ألث  ثكب شُشُ–احش ج  ف  احّنُ  -ٔ
  د(.ٖٓٗألث  احق ام احّ ج ج  )ت-احجشل ف  احّنُ -ٕ
  د(.ٖٚٚألث  عس  اح  باّ  )ت–ا يض ح -ٖ
  د(.ٕٜٖثن جّن  )ت ألث  اح قح عثش ن–احس شع  -ٗ

ًِ كتبا ال  ث ني :  ِِ الّن  ّية  ثّشدَة كقدٌب ق سيشّيدٌة ألدبى  د  قبيثدٌة فد  شضدش ِنه    ع امة
ِشددن كقددِب )احشلقاددباِت( يشكددُن أْن ناددشَيه  كقددَب )اح  اشددِل(،إذ ا قّشددْت ثقندد  ِل احق اعددُِ 
احّنُ ّية قُت أث اِب اح  اشِل احّنُ ّيِة  ك ن  دم  أادُ ب  دذ  احكقدب  د  جشدُع احشاد ئل 
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أثد اب اح  اشدل  كد ن  دُ   دذ  احكقدب ق سيشّيد  ، حيادهَل احّق دبَ   احّنُ ّية  ق اعُ  قُدت
فيش  ثينه  ثم  إّن احقّقايَم ي ا  ش ه ش    اضُ   ق سيشّيد    ةِ عسى احق اعُِ احشقق بثِة  احشقث ين

  شن  ذ  احكقِب:. احقّ ثيِب  احقّ ثِب ف  نظبيِة اح  شِل ث حّنُ  اح بث ّ  حقضيةِ 
 .  د(ٔٚٗحسليخ عثُ احق  ب احجبج ن  )ت  –كق ُب اح  اشِل احشئة  -ٔ
 .  د(ٙٔٛحسلبي  احجبج ن  )ت –اح  اشل  -ٕ

 .  د(ٜٔٛحشُشُ ثيب عس  احثبك ّ  )ت –ا ظه ب  -ٖ

أّشدددد  احشنظ شدددد ُت احّنُ ّيددددُة فهدددد  عثدددد بة عددددن ُنظُددددم   المنظ مةةةة تا الّن  ّيةةةةً  ث لثةةةة : 
ُِ ِظهد   قن  ِحهد  أغسدب احش ضد   ع ِت احّنُ ّيدِة  احادبفّيِة. ل بّية، ض ه  احّنُد ُة حاده حِة 

حذا قاُّى حه  اح سشد ُء ث حّلدبِح  احقّ اديِب  قدُ   قّان  عسى أّنه  ضشن احل ب احّق سيش ّ 
ه  ثن ِاددِه  ثددّيَن ش  نيهدد ،  ِشددن احددذين  قدد َم عددٌُُ شددنهم ثاددن عِة  ددذ  احشنظ شدد ت ثددم  لددبَُ

فدد  شنظ شقِددِه )شسُددة   ددد(ٙٔ٘قدد ش ا ث حّقاددنيِ   احّلددبِح أثدد  شُشددُ احق اددم احُبيددبّ  )ت
ه  ّ  )ت(٘ٗ)ا عددباب( ثددم  قدد َم ثلددبُِ  ددد( ٜٗٚ،   يددُن احددُيِن عشددُب ثددن احشظ ددِب ثددن احدد ُب

ه  أيضدددد  . ّيددددة(، ثددددّم لددددبَُ  ِشددددن احشنظ شدددد ِت احشلدددده بِة  (ٙٗ)أحّددددَ  شنظ شددددَة )احقُّ ددددة اح ُب
ُّّبة إٛٙاأللبى شنظ شة أث  احُاين ثن ش ٍا ثن عثُ احّن ب )ت ألح ّية(  د( اّش    )اح

 ألدهَب احشنظ شدد ِت احّنُ ّيددِة احقد  ادد َب ادديُقه  فد  اآفدد ِم  ا ددقّم ثهد  احّنُ يدد َن ا قش شدد   
 .  د(ٕٚٙكثيبا  شنظ شة األح ّيِة )احلالاة( الثن ش حك احا ئّ  )ت

ًِ   رابعةةة :  ِّ الّحةةة اىِد الّحةةةعري ُ  كقدددُب لدددب ِح احّلددد ا ُِ شدددن احكقدددِب   كتةةةبا حةةةر  ُق ددد
ة لدددُب   ق شددد   شدددن ن ُيدددِة احّق سيشّيدددة احشهّشددد ُُّم شددد ُة  نُ ّيدددة  شدددع لددد ا َُ شلدددبُ  ة فهددد  ققددد

احش نى،  احّس ِظ  ا عباِب،  كل  ش  يق ّسُم ث حّل  ُِ احشلب ِح ف  ش ان احّل  ُ أ  غيب . 
 :  احكقب احشؤح ة ف   ذا احشج ل

  د(.ٖٖٛلبُح أثي ِت ايث يه، ألث  ج  ب أُشُ ثن شُشُ احّنُ ن )ت -ٔ
  د(.ٖ٘ٛألث  شُشُ ي ا  ثن احشب ث ن احايباف  )ت، أثي ت ايث يه لبح -ٕ
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ألثددد  ، قُاددديُل عددديِن احدددذ ِب شدددن ش دددُِن جددد  ِب األُِب فددد  عسدددِم شجددد  اِت اح دددببِ  -ٖ
  د(.ٙٚٗ)االعسم احلنقشب ( )تداحش ب   ث، احُج ج ي ا  ثن اسيش ن

، ألثدددد  شُشدددُ عثددددُ ا ثددددن  لدددد -ٗ  م األنادددد ب  قلسددديُ  احلدددد ا ُِ  قسلدددديُ  اح  ائددددُِ
  د(.ٔٙٚ)ت

شن ثددددددن أثدددددد  ثكددددددب احاددددددي ا   -٘ ُّين عثددددددُ احددددددُب لددددددبُح لدددددد ا ُِ احشغندددددد ، حجددددددالل احدددددد
  د(.ٜٔٔ)ت

ُُ احقدددد ُب احثغددددُاُ  )ت -ٙ ُ  عثدددد  ددددد( شددددن ألددددهِب عسشدددد ِء اح بثّيددددِة فدددد  لددددبِح ٖٜٓٔ ُيَ دددد
 : احّل ا ُ،  حه ف  ذحك

حك فيددددددة حسب ضدددددد  ل انددددددُة األُِب  حددددددب  حثدددددد ِب حادددددد ِن اح ددددددبِب عسددددددى لدددددد ا ُِ لددددددبح ا -أ
  د(.ٛٛٙاالاقباث ُ  )ت

 . لبُح أثي ِت شغن  احّسثيبِ  -ب
ّيِة. -ج  لبُح ل ا ُ احقُّ ِة اح ُب
 :   ن ك شؤح  ٌت ألبى ا قّشت ث حقا ئُِ احشله بِة أ  احشجش ع ِت احّل بيِة،  شث حه  -ٚ
  د(.ٖٗٓلبُح احش ضسي ت، ألث  شُشُ احق ام ثن شُشُ األنث ب  )ت -أ

ألثد  ثكددب شُشدُ ثددن احق ادم األنثدد ب   –احقاد ئُِ احّاددثِع احاد ال احج  سيدد ت  لدبحُ  -ب
  د(.ٕٖٛ)ت

  د(.ٕٓ٘ألث   كبي  يُ  ثن عس  احقثبي   )ت، لبُح احقا ئُِ اح لبِ  -ج
حاددالح احددُين لسيددل ثددن أيثددك احادد ُ  ، احغيددُث احشاددّجِم فدد  لددبِح الشّيددِة اح جددمِ  -ُ

  د(.ٗٙٚ)ت
 ّيِة.لب ُح احُ ا يِن احل ب  - د

ًِ   خ مسةةة :  ِِ الّن  ّيةةة   دددذا نددد ٌو  لدددُب ِشدددن احكقدددِب احّق سيشّيدددِة ا قّشدددْت  كتةةةبا المسةةة ن
ث حشادد ئِل احّنُ ّيددِة احشق بقددِة  حددم قسقدد ْم ثاددُب ش ضدد ع ِت احّنُدد  شددن أ ِحددِه إحددى  لددِبِ  عسددى 
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ّنش  قن  حْت كقُب احشا ئِل احّنُ ّيِة  دذ  شلدكالٍت نُ ّيدة شق بقدٍة ال  عالقدة شنه ٍج  اٍُُ  ا 
ّنشد  كقدُب األشد ح  احّنُ ّيدة جد ٌء  حسا ثقِة ث حالُقِة  احُّم أّنه  حيادْت شدن كقدِب األشد ح   ا 
شنه .  أّ ُل َشن اثقكدَب  دذا احند َو شدن احقّد حيِ   لدم  ابيقَدُه أثد  عسد  اح  بادّ  فد  كقدٍب 

ذا كدددد ن ادددديث يه قددددُ ُبن احجشسددددَة  احقبكيددددَب احنّ  َُ قسيددددٍل  ا  ُدددد ّ  فددددإّن كثيددددبٍة اددددنذكُب   ث دددد
لددل فيهدد   اقددقَُم أادد اَب   اققُ شدد   ُقددى  اددَل إحددى احكسشدد ِت  اح  باددّ  قلاّددى احجشسددَة ُ 
ُ   ددذا أّ ُل ُلدد ٍل إحددى  ف  ضددَح غ اِشَضدده   أعددبَب شلددكسه   فّاددب ظ ا َب دد  احغبيثددَة،  ي دد

شسدة. احجشسِة اح بثّيِة ث ُ أْن ك ن ُينظُب إحى كسش ِت احجشسِة ِشن احل بِج أ : شن لسدل احج
فشثال  ا قّشْت  ذ  احكقدُب ثدإعباِب )ُشدُا ( ِشدن ق حن )ُشدُا  ِ( أ  إعدباِب )أ دال   ادهال ( 

فدإّن شثدَل  دذ  ا عباثد ت  دُُفه   (ٚٗ)أ  إعباِب )لالف  ( ِشن ق ِحن )لالف   حسكاد ئ (   كدذا
ُّابَن احّنُ   شق ّسشه ا عباَب  شِ  ن احشؤح  ِت احقد  األّ ُل  األليُب    ق سيشّ   ُي بُِّ  اح

 : قن  حِت احشا ئَل احّنُ ّية
 كقُب أث  عس  اح  با : -ٔ
 . احشا ئُل احليبا ي ت -أ

  .احشا ئُل احثابي ت -ب
 . احشا ئُل احشنث بة-ج
 . احشا ئُل احثغُاُي ت -ُ
 احشا ئُل احُسثي ت.- د
  د(.ٕٗ٘األش ح  احلجبية ألث  احا  ُات  ثة ا ثن عس  ثن ُش ة احلجب  )ت -ٕ
  د(.ٙٗٙألث  عشب  ثن عثش ن ثن احُ جب )ت، أش ح  اثن احُ جب -ٖ

 كقَب لدب ِح ،  نقاُُ ثه  كقَب ق ايب احقب ِن احكبيمِ  الكتب غير الّن  ّيً   س دس : 
 غيددَب ذحددك شددن احكقددِب احقدد  حددم ُق ضددْع حقندد  ل احقضدد ي  ، احُددُيِث،  كقددَب اح قددِه  أادد ِحهِ 
احّنادددد َ  األاددددسيَة  احبفي ددددَة  قُقدددد   أيضدددد   احقّ ادددديَب  احّنُ ّيددددة.   ددددذ  احكقددددُب قشقسددددكُ 
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   كقٌب ق سيشّيٌة فيه  احّل ا ُُ  فيه  احق عُُة : أ ،  احقلبيَت حكثيٍب ِشن احشا ئِل احّنُ ّيةِ 
اباه.  (ٛٗ) ا عباُب  كل  ش  يُق ُجُه ا حُب احّنُ  ُ 

حشؤح دد ِت،  دد  كقددُب  ألددهُب احكقددِب احقدد  ا قّشددْت ثدد حّنُِ  فدد   ددذ  األندد اِو شددن ا
احق ادديِب  لددب ُح احُددُيِث احلددبيِ ،  اح قددِه  أادد حِه ك فددة،   دد  ش ب فددٌة  شقُا حددة حددُى 

 احث ُثيَن  احُابايَن.
ُّبااددة احّنظبّيددة عددن احّق سدديِم احّنّلُدد ّ  عنددُ احقددُاشى نثددُُأ اآَن فدد    ث ددُ  ددذ  اح

 ب ّية(.    كق ُب )لبح ق اعُ احُثا، قباءِة اُُ احكقِب احّق سيشّيةِ 
حو(:

ّ
ت يف الن

ّ
صروي

ُ
 قواعد الب

ُ
 )شرح

ّ
 يف كتابٍ تعليمي

ٌ
 قراءة

ُ  كقدد ب )ق اعددُ احُثاددب ّية شددن كقددِب احشلقاددباِت فدد  احّنُدد   (ٜٗ)فدد  احّنُدد (ي دد
شن ثددن عشددب  ثددن عثددُ اح  يدد   اح بثددّ ، أّح َددُه احلدديُخ لددشن احددُين شُشددُ ثددن عثددُ احددُب

  دد  كقدد ٌب اققاددَب ))عسددى ذكددب شثدد ُئ ،(ٓ٘) ددد(ٔٚٛاحقبلددّ  احُثاددب ّ  احشقدد فى اددنة )
ِ  احشاّسُم ثه  ُ ن شن قلة، فج ء شققضث    شلقابا  جُا  حياهَل ُ ظُه شدن  احّنُ   ق اعُِ

. (ٔ٘)قثِل اسثِقِه احذين ك ن يُبُاهم ف  احجد شِع األشد ّ   فد  شاد جُ ُشلدم  شُابِاده ((
َُُن احشلقاباِت ك فة قذكُب احق اعَُ احكسّيَة  حياهَل ُ ظه  كش   ا ن    قثل   ذا ك ن ُي

، أ  )لدددبُح ق اعدددُ احُثادددب ّية(،فه  حس الشدددِة عسددد  ثدددن احلسيدددل ثدددن (ٕ٘)قسيدددل. أّشددد  احّلدددبح
 د( قُ  اَ  شُققُده احلدبَح  أث اَثدُه ٜٓ٘)ت (ّٖ٘ل )اُشُ ثن ا حم عالء احُين احُثاب  

))عدد حَت احشؤحددُ   ددذ  األثدد اَب جشيَ هدد  ثابيقددٍة اددهسٍة  اضددٍُة ل حيددٍة شددن : احّنُ ّيددَة فقدد ل
احق قيُِ  شن لالف ِت احّنُ ييَن  ق  يالِقِهم  ق سيالِقِهم فج ءْت ادهسة  شَيّادبة   اضدُة   قدُ 
اشق   احشؤحُ  ث ّنه ك ن كثيبا  ش  ُي بُب األشثسَة احق  أقى ثه  حق ضيِح شاد حة نُ ّيدة، أ  

َُ احكق َب أ شّية((. ثث ِت ق  (ٗ٘) عٍُة ش ، شّش   ا
ُه فقدددد ل: ))فهددددذا ق سيددددٌم  أّشدددد  احلدددديُخ عددددالء احددددُين احُثاددددب ّ  فقددددُ  اددددَ  لددددبَُ

حسلديخ اح الشدة ، شلقاٌب عسى ق اعُِ احُثاب ّية احشلقشسة عسى ش اضع ِشن عسِم اح بثّيةِ 
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شقِدددِه  اادددكنه فاددديَح جن –لدددشن احدددُين احُثادددب ّ   قُدددل  ثددده  – قِدددِه قغشدددُ  ا ق ددد حى ثُب
ددب فيدده   ثددذا فددإّن احكقدد َب عسددى شدد  (٘٘)إْن لدد ء ا ق دد حى ُّ  َظهدد ...(( –أح  ضدده   قبغِّ

ُّابن حسق اعُِ احّنُ ّيةِ   . يق ُحه شؤحُ ه شيّاٌب حسشق ّسِم  اح
ُّشدددِة  يثدددُُأ ٓ٘( اددد ُة  شنهددد  )ٖٕٛيقدددُع فددد  )   الةةةاا الكتةةة بِ  ( اددد ُة  حسشق

( قثددددُُأ ٕٕٔ(، شددددن احادددد ُِة )ٕٕٓنقهدددد  ث حادددد ُِة )(،  يٜ٘شددددن احادددد ُِة ) احّلددددبحَ 
 (.ٖٕٛاح ه بُن اح  شُة إحى نه يِة احكق ِب ف  احا ُِة )

ُّشددددٍة  ) (شثُثدددد   شددددن شث ُددددِث احّنُددددِ .  يثددددُُأ شؤح ُددددُه ٗٚ يقدددد حُ  احكقدددد ب شددددن شق
ُه حسشث ُددِث شددن (ٚ٘) أنهدد ُ  ثشثُددٍث عددن )حّشدد ( (ٙ٘)ثشثُددِث )أقادد م احكددالم( . يلقسددُ  لددبُُ

ه  شثددددددل شث ُددددددث )ُددددددب    ُيددددددثُ  احاّدددددد ِل  احقاددددددِب فثّشددددددَة شث ُددددددث أادددددد َل فدددددد  لددددددبُِ
، أ جددددددَ  فدددددد  شث ُددددددث ألددددددبى شثل)أقادددددد م (ٓٙ)، )االاددددددقثن ء((ٜ٘)، )احادددددد ة((ٛ٘)احجددددددب(
 شهش  يكن شن ل ٍء فإّن احكقد َب حدين شبقثد   (ٖٙ)، )ح ((ٕٙ)، )أاش ء ا ل بة((ٔٙ)اح  ل(

بيَن إحددى ي ِشندد   ددذا. فهشدد  )ادد ُب احشددقن، عسددى شدد  عهددُن ُ  فدد  كقددِب احّنُدد ييَن احشقدد ل
 اددد ُب احلدددبح( يدددُبج ن )أقاددد م احكدددالم( فددد  أّ ِل احكقددد ب، ثدددّم يندددققالِن إحدددى شثُدددِث 
)ُب   احجب( ثّم شث ُث )احش بفة  احنكبة(، ث ُ ذحدك ثقسيدٍل نادققثُل شث ُدث )احق اثدع(، 

اِن إحددى احشبف عدد ِت، ف حشنادد ث ِت، فدد حشجب باِت، ف حشلددقق  ِت،  ينهيدد ِن )احكقدد َب ثددّم ي ددُ 
ُه( ثشث ُدددددددَث عدددددددن ُدددددددب ِ  احش ددددددد ن ،  شددددددد  يق سدددددددُم ثهددددددد ، شثدددددددل: )احقنددددددد ين(،   لدددددددبَُ

 .  ) شين(، ) ش ة اح ال(.  ذا    اح اُ  اح  ُم حسكق بِ 
حو(:

ّ
ت يف الن

ّ
صروي

ُ
 يف )شرحِ قواعدِ الب

ّ
عليمي

ّ
 الت

ُ
 األسلوب

ُ  شدن ققاديِشِه إحدى شد   حك  نقشكَن شن ُبااِة األاس ِب احّق سيشّ  حهذا احكق بِ  الثد
 ي ق :

إّن احل ا َُ احّنُ ّيدَة فد   دذا احكقد ِب شدن احقدب ِن احكدبيِم  قباءاقِدِه  الح اىد   أ ل: 
 احُددُيِث احلددبيِ   األشثدد ِل  احلدد ا ُِ احلدد بّيِة كثيددبٌة عسددى احددّبغِم شددن ِاددغِب احكقدد ِب  حددم 
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ّنش  نج ُُُ  يق اُع ف  االاقله ُِ ث حلد ا ُِ يكقِ  ا ُُب  ذا احكق ِب شن إيباُِ احل ا ُ  ا 
َُ إحى انة) نبى أّن اد َُب كق ِثند  (ٗٙ) د(ٓ٘ٔاحل بّيِة فث َُ أْن ُُُّ احّنُ ي َن االاقله 

 ددذا ياقلددهُُ ثلدد ِب احشقنثدد  حياددقُل  ثددِه عسددى ُلدد ِل )ال( احّق بيددِ  عسددى األاددش ِء قدد ل: 
 :(ٙٙ)احالم أّ حه كق حه)احشقنث (أْن ياسَح ُل ُل األحِ     :(٘ٙ))) شن عالش ِقِه أيض   

ِا َ الَبْيَداءا َتْعِرهاِني             السَّْياا  الرُّمحا  الِقْرَ  سا َ اْلَقَمما  ِا َ الَمْي  الَخْي
ال   . احشقنثدد(ٚٙ)((فهددذ  احكسشدد ُت احاددثُع أاددش ٌء حددُل ِل األحددِ   احددالِم فدد  أّ حهدد 

 اح بثّ . ياقلهُُ ثل ِبِ  كش  ش ب ٌ  حُى ُابا  احّنُ 
ُّبِن  احلددبِح شددن  ُُُ  ُيكثددُب شددن احّقشثيددِل، حُي ضددَح احددّن   احددذ  يقن  حُددُه ث حدد ثددّم نجدد
ِه حذادددش ِء احش اددد حِة ))احدددذ : حسش دددبُِ احشدددذكِب كق ِحدددِه ق ددد حى:  ذحدددك شددد  ف سَدددُه فددد  لدددبُِ

ِم َ َاُ َم ِثِه ﴿ ُْ ُْ َادِشَع ﴿:  حى احق : حسش بُِ احشؤندِث، كق حده ق د(ٛٙ)﴾َ اح ِذ  َج َء ِث حاِّ قَد
حُدددَك ِفددد  َ ْ ِجهَددد   حسشثندددى احشدددذكِب بف ددد   كق حددده ق ددد حى: :  احسدددذان(ٜٙ)﴾احس دددُه قَدددْ َل اح قِددد  ُقَج ُِ

 احسق ن: حسشثنى احشؤنِث بف    شثل: ج ءت احسق ن ج ء أث ُ ش  (ٓٚ)﴾َ اح َذاِن َيْ ِقَي ِنَه  ِشْنُكْم ﴿
: بأيُت احسذيِن قد م أث  شد .  شدببُت ث حسدذيِن قد م حسشثنى احشذكِب جبا   ناث  ، شثل:  احسذين

أث  ش   احسقين: حسشثنى احشؤنِث جبا   ناث   شثل: شببُت ث حسقين ق م أث  ش .  بأيُت احسقين 
نقدبُأ فد   دذا احدّن ِّ احشادّ ِل لد ا َُ (ٔٚ)ق م أث  ش   احذين اام حجشِع احشذكِب اح  قدل...((

؛ حق ضيِح احق اعُِ احّنُ ّيةِ قب نيٍة  غيَب قب نيٍة كثيبة    ذ ن   ثكثبِة احل ا ُِ  . ا ش  أُب
 كشدد  ااقلددهَُ ثدد حقب ِن احكددبيِم ااقلددهَُ ث حُددُيِث احنثدد ّ  احلددبيِ   ثثدد ِت أُكدد م 

))ُبّب ك ايٍة ف  احُني  ع بيٍة : نُ ّية ق ل عن )ُبّب(  ُبّب كق حه)اسى ا عسيه  اسم(
ُدددددب  شدددددن ُدددددب   احجدددددِب فددددد  أّ ِحدددددِه   ددددد  اادددددٌم حدددددُل ِل : فك ادددددية .(ٕٚ)فددددد  اآلدددددبة

 (ٗٚ).  شثل  ذا يقكبُب ف   ذا احلبحِ (ٖٚ)((ُببّ 
ُُ   لدددددُيُة  فددددد   ، إال أّنندددد  نجددددد  شددددع ا قشددددد ِم كقدددددِب احّق سدددديِم احّنُددددد ّ  ث حلددددد ا ُِ
االاقله ُِ ث حّسغ ِت،  احاثُب ف  ذحك ي  ُُ إحى ا قش ِم  دذ  احكقدِب ث حق اعدُِ اح  شدِة ُ ن 
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فد  حغدِة  (٘ٚ)ايالِت  احلالف ِت. فشدن لد ا ُِ كق ِثند  عسدى ذحدك: )) شقدىاحُل ِل ف  احق 
 .(ٙٚ))ُ ذيل(،    ثش نى ِشن االثقُائّية،  شن كالِشهم )ألبجه  شقى ُكشِّه...((

َُ ف   ذا احكق ِب ثل اٍة،  احكقِب احّق سيشّيِة ث  ّشدٍة حدم   أليبا  نق ُل إّن االاقله 
َة يكْن ِشن أجِل ققُيم ُجٍة عسدى ق  ُ  عدٍُة شل ح دٍة حسق اعدُِ احّنُ ّيدِة اح  شدة، أ  حق كيدُِ اد

ّنشدد  جدد ءْت  ددذ  احلدد ا ُُ حقددُل  عسددى احق عددُِة اح  ّشددِة  عددٍُُ شددن احق اعددُِ غيددب احشاددق شسِة  ا 
 .   ذا شن األُحِة عسى أّن شنه َج  ذا احكق ب ق سيش ا 

ُُ   فددد  كقدددِب احّق سددديِم   ث نيةةة :  اابةةةراب  ددد  ظددد  بُة إعدددباِب ظددد  بٌة لددد ئ ٌة نجددد
ال يلقسُ  –احل ا ُِ  األشثسِة احق  يذكُب   شؤحُ  احكق ِب احش ض ِو حسّق سيِم،  ذا ا عباُب 

ُّكق ب عسد  أثد  احشكد بم: ))إعدباُب احّناد ِ  احّسغ ّيدِة  –عسيه اثن ن  ق سيشّ  حذا يقد ُل احد
ا عدددباُب شدددن حُدددِظ  إعباثددد   ش ادددال  ادددشٌة شدددن ادددش ِت األعشددد ِل احّق سيشّيدددِة حشددد  يقضدددّشَنهُ 

ُُُ  ثلدكٍل  اضدٍح فد  (ٚٚ)اح الق ِت احق  قبثُا ثديَن احكسشد ِت فد  احجشدِل(( .  دذا األشدُب نجد
 كق ِثن   ذا.

حَددْن َنْثددَبَح  ﴿فشدن ذحددك إعدباُب  يدد ِت احقددب ِن احكدبيِم قدد ل فد  إعددباب ق حدده ق د حى: 
َو، نثبَح:ف دددل شضددد بو ))حن:ُدددبُ  ن ددد  حسشادددققثِل ينادددُب احشضددد ب (ٛٚ)﴾َعَسْيدددِه َعددد ِكِ يَن 

 ندددددد ق  يبفددددددُع االاددددددَم  يناددددددُب احلثددددددَب شنادددددد ب ثسددددددن  عالشددددددُة ناددددددِثِه فددددددقُح  لددددددِبِ ،
 ااُشُه:ضددشيٌب شاددققٌب فيددِه  ج ثدد  ، عدد ك يَن: لثددُب نثددبَح   دد  شنادد ٌب  عالشددُة ناددِثِه 

. قدُ أكثدَب شدن (ٜٚ)شق سم ث د ك ين(( ج ب  شجب ب: ألّنه جشُع شذكٍب ا حٍم، عسيه ؛احي ء
 .(ٓٛ)اآي ِت احقب نيةِ  إعبابِ 

 شن إعباِثِه حذشثسدِة شد  ق حده فد  ثد ِب االادِم احشنقد ِ ))... شثدل: جد ء احهد ُ  
ف دٌل شد ٍ   احهد ُ : ف عدل  اح  عدُل شبفد ٌو  عالشدُة بفِ دِه ضدشٌة شقدُبُة :  احُاع ، فج ء

:  احُاع عسى احي ِء شنَع شن ظه ِب   االاقثق ُل ألّنه ااٌم شنق ٌ ،  اح ا  ُبُ  عاٍ  
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اادددددم ش اددددد ٌ  شبفددددد و  عالشدددددة بفِ دددددِه ضدددددشٌة شقدددددُبٌة عسدددددى احيددددد ء شندددددع شدددددن ظه ِب ددددد  
 .(ٔٛ)االاقثق ُل((

ُُ شددن احقثيددي  نِ  قددُ يلدد ُب ا عددباَب ق ضدديٌح حقيدد ِت احقب نيددِة  األشثسددِة   ددذا ي يدد
ُ  حالادِم احش اد ِل أيضد   شدن حقسك اآي ِت  األشثسِة ق ل ف  ث ِب )اسِة اح ادِل(:  )) الثد

ألّنده شثند ا حلدثِهِه ثد حُب . قق ُل:جد ء احدذ  ؛شُل  شن ا عباِب بفدٌع أ  نادُب أ  جدبٌ 
ُ  حدده شددن اددسٍة  ع ئددٍُ  شُددٍل شددن  قدد َم أثدد ُ  فجدد ء ف ددٌل شدد ٍ   احددذ  ااددٌم ش ادد ٌل الثدد

: ف ددٌل شدد ٍ   أثدد  : ا عددباِب )فشُسدده شددن ا عددباب(: احبفددُع عسددى أّندده ف عددُل جدد ء.  قدد م
اددسة احددذ   اح  ئددُ)احه ء(ف  )أثدد  ( ِقْن :  ٌ  إحيدده  جشسددة قدد م أثدد  شضدد: ف عسدده  احهدد ء
 .(ٕٛ)عسى  ذا((

احشالُظددُة احقدد  نسُُظهدد  أثندد َء ا عددباِب فدد   ددذا احكقدد ِب  دد  ظدد  بُة ا عددباِب 
احاهِل احيايِب ُ َن احق غِل ف  احقّ ايالِت ا عباثّيِة عسى ش  بأين  ذحك ف  األشثسِة احق  

 ذكبن   .
ًا ث لث :  قُقّدُم احُدُ ُُ احّنُ ّيدُة ))اد بة ذ نيدة حسشاداسِح احشدباُ  ال د دا الّن  ّية

ُّابِن ُ َن أْن قِقددَ  عنددُ شجددُب قشييدد  احثدد ب احّنُدد ّ  احددذ  ُياددق شُل  ق بي دده فدد  عقددِل احدد
.فشثال  ُُ  )احش   ِل ثه(  د  احاد بُة احذ نّيدُة حشاداسٍح اادشه (ٖٛ)((احشااسُح حه أ  فيه

  كذا فيش  يل   احشااسُ ت احّنُ ّية ك فة.)احش   ل ثه(  
 احُدم  أّن كقدَب احّق سدديِم احّنُد ّ  حدم قق غددْل كثيدبا  فد   ضددِع احُدُُ  احّنُ ّيدة حشدد  
، ُقدى  فيه  شن قكثيٍ  ف  احّسغِة،  بع يٍة حسج انِب احذ نيدة  اح ساد ية حسش ضد ِو احشُدُُ 

َُ عسش ْن َ َج  ُء احّنُدِ  فد  كقدِثِهم احّق سيشّيدِة ُ جدة  إحدى قك َن قسك احُُ ُُ ج ش ة  ش ن ة .  ا 
 : احُُِّ  احّق بيِ   ض  ا حذحك ُُا   ق بي    شيابا   اهال   ِشن  ذ  احق بي  تِ 
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أ  –احدذ  يدقم  فيده  -أ  ج ُء احجشسِة االادشيةِ  –   احج ُء  :)) احلثُب:(ٗٛ)ُُ  احلثبِ -ٔ
قددددد ئٌم فقددددد ئٌم: جددددد ٌء شدددددن جشسدددددٍة   يدددددٌُ : ثدددددذحك احجددددد ء اح  ئدددددُة شثدددددل: قددددد ئٌم، ِشدددددن ق ِحدددددك

 .(٘ٛ)ااشيٍة((
))  دد  احج بيددُة عسددى َشددن  دد  حددُه؛ أ  احقدد  جددبْت حقثددّيَن ُدد َل (ٙٛ) احادد ُة احُقيقّيددُة:-ٕ

))   : (ٛٛ). احا ُة )غيُب احُقيقّيِة( (ٚٛ)احش ا ِ  ن َاُه، ِشن ك ِنه ق ئش   أ  ق عُا ((
ُدددد َل شق سددددم احش ادددد   ال  احج بيددددُة عسددددى غيددددِب َشددددن  دددد  حدددده ؛أ  جددددبْت حقثيددددين

 .(ٜٛ)شببُت ثبجٍل ُان غالشه(( احش ا   ن اه شثل:
: ))األشثسددُة احلشاددُة  ي ّثددُب عنهدد  أيضدد   ث ألف دد ِل احلشاددِة،    (ٜٓ)األف دد ُل احلشاددةُ -ٖ

أ  اّقاَل ثه  ا  ، كل  ف ٍل شض بو اّقاَل ثه أحُ  االثنيِن غ ئثيِن ك ن  أ  شل اثينِ 
غدددد ئثيَن كدددد ن ا أ  شلدددد اثيَن،أ  اّقاددددَل ثدددده يدددد ُء  –احددددذك ِب  أ  جش عددددةُ  –احجش عددددة 

 .(ٜٔ)احشؤنثِة احشل اثِة((
،  ك ندددْت  ُ  احقددد  قشثسنددد  ثهددد ، قدددُ أاددد  ت كق َثددده فددد  فهدددِم احدددّن ِّ ُُ أّن ُدددُ َُ فنجددد
دددُه فددد  كدددلِّ احكقددد ِب  َُ ق سيشّيدددٌة أكثدددَب ِشدددن ك ِنهددد  جشدددال  شكث دددة   ذ نيدددة.   دددذا األشدددُب نسَش

 .(ٕٜ)أيض   
َُ  ددذا أْن نسلدد    ضددَع احُددُ ُِ احّنُ ّيددة فدد   ددذا احكقدد ِب  أليدد با  يشكددُن حندد  ث دد

 ثل ّاٍة،  احكقِب احّق سيشّيِة ث  ّشٍة عسى ش  ي ق :
 . احّسغُة احّاهسُة اح اضُُة  أاس ٌب ش ه ٌم شيابٌ  -ٔ
ِه  نسشدُن عكدَن ذحدك فد  احكقدِب احّنُ ّيدِة غيدب -ٕ  احقا يِل ف  ابُِ ش ه م احُُِّ  لدبُِ

ُُ فدد   ددذ  األليددبةِ  َُ فدد  عددُُِ احكسشدد ِت ، احّق سيشّيدة، فنجدد احكث فددَة فدد  احّسغددِة،  االققادد 
 احش ض عِة حسُُِّ.

ُُ ف  فهِم احش ض ِو احّنُ ّ . -ٖ ُُ ث ألشثسِة ف  ُالل احُُِّ شّش  ي ي  االاقله 
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 ًِ ِا الق ابِد الّن  ّي ُّشِت احكقُب احّنُ ّيدُة احّق سيشّيدُة اح  رابع : تسيي َُ احّنُ ّيدَة ق ق اعد
 : ف  لكٍل  اضٍح  ش ه ٍم،  نسشُن ذحك ف   ذا احكق ِب ثا ٍب شق ُُة   

شثدد ل ذحددك ، اح ن اندد ُت: َ َضددَع شؤحددُ  احكقدد ِب عن اندد ٍت فبعيددة حسش ضدد ع ِت احكثيددبةِ  -ٔ
فددد  ث ب)اح  عل(. عن اُن))كي يدددة ثنددد ء ف دددل  (ٖٜ)عنددد ان ))اادددقق ُب اح  عدددِل  ج ثددد  ((

ثددد ب ))ثنددد ء األف ددد ل حسش  ددد ل((،  عنددد ان ))جشسدددة احاددد ة  جشسدددة شدددن (ٜٗ)األشدددب((
 . ف  ث ب )احُ ل((ٜ٘)احُ ل((

ُُ فدد    ددذ  اح ن اندد ُت اح بعيددُة غ يُقهدد  قاددهيُل احش ضدد َو احّنُدد ّ  احشاددب م  ق يدد
 . اح قِت عيِنِه فهَم قسك احش ض ع ت

ُّش ٍت  احشث لبُة ث حش ض ع ِت: نجُُ شؤحَ  احكق ِب احّق سيشّ  يث لبُ  -ٕ احش ض َو ُ َن شق
ُّابَن احشددق ّسم، شثدد ُل ذحددك شدد  ق حَددُه ادد ُُب كق ِثندد  احددذ  نُبُاددُه:)) ق ل:  ال قن ددُع احدد
(     احشا ثم حسشثُِل شنه احشا    حه  )احثُُل( عسى أبث ِة أقا ٍم:ثُُل )كل  شن كل 

 . ن ُع احشق ّسمَ . َنجُُ أّنُه ث لَب احش ض َو شن ُ ِن شقُش ٍت ال ق(ٜٙ)ف  احش نى...((
سيددِل(،  -ٖ احقّقادديُم: فددّبَم عددٌُُ ِشددن احثدد ُثيَن احشُددُثيَن فدد  احّنُدد  ثدديَن )احقّقادديِم(  )احقُّ

))فدد ألّ ُل يكلددُ  األجدد اَء  ُي ددّيُن أن اَعهدد   شق ُيَب دد ، ثُيددث يكدد ُن شجشدد ُو  فقدد ل:
. أّش  احثّ ن  فإّنه ياد ى الك قلد ِ  اح ن ادِب كشي ِقه  يا    قش ش   شقُاب كشّية احكلِّ

. يشكددُن أْن نّ ِظددَ   ددذا (ٜٚ) األادد ِل،  ُيُدد  ُل ق ددب   اح سددَل  األاددث َب  احنقدد ئَت((
ُّباادد ِت احّنُ ّيددة األا اددية  سيدل( يلدد   اح احدّن   حادد حِح ش ضدد ِعن  فنقدد ُل إّن )احقُّ

  دددد(،ٕ٘ٛ دددد(  )احشققضدددب حسشثدددّبُ )تٓٛٔاح سشّيدددِة، شثدددل )احكقددد ب( حاددديث يه )ت
ندد  إحددى  أّشدد  )احقّقادديُم( غيب دد .  ُّباادد ت احّنُ ّيددة احّق سيشّيددة، ف حقّقادديُم َيق ُُ فدديل   اح

ق ضددديِح شددد  ثدددُالِل احدددّن ِّ لا اددد   احّناددد   احقددد  فيهددد  أحددد اٌن  ألدددج ٌب  ِشدددن 
)) االادددُم  احقّقاددديش ِت احقددد  نسِشُاددده  فددد   دددذا احكقددد ِب، شددد  ق حَدددُه فددد  ثددد ِب )احّندددُاء(:

:   دد  شد  حدديَن شضدد ف    ال  احشند ُى ااددققّب عسدى أبث ددةِ  ُُ  : شندد ُى ش دُب أقاد ٍم: اُدد
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: شثدل، شلّثه   ثِه كش  ي ق  ش بفة قثَل احّنُاء شثل: ي  إثبا يُم أ  ش بفة ُ حة احّندُاء
ِة.   د   شثند ا عسدى  –أ  احشند ُى احش دُب  -ي  بجُل.  ي ث ُب عنه  ث حّنكبِة احشقادُ 

ُُ  يد  اُشدُُ  احّضمِّ أ  ن ئِثِه. ف ألّ ُل كق ِحدَك: كق ِحَك:يد  شُشدُاِن :  احثّد ن ... يد  شُشد
 .(ٜٛ) ي  اُشُاِن...((

ُّشِت احكقددُب احّنُ ّيددُة احّق سيشّيددُة  -ٗ اال قشدد ُم ث حش س شدد ِت احشهّشددة ث حق اعددُِ احّنُ ّيددِة؛ إذ قدد
احق اعَُ األا اّيَة ف  احّنُِ  اح بثّ   حم قهقم ث حل بُِ أ  غيِب احشاق شِل. فِشدن ذحدك 

َُ ث ُضدددُهم شددد أ  ث دددُ   –  ِقيدددَل فددد   دددذا احكقددد ِب عدددن احجدددِب ث حشجددد  بِة: ))...  ا
.  –احّنُدد ييَن  احجددَب ث حشجدد  بِة حسشجددب ِب   دد  لدد ذا  ذحددك فدد  ثدد َث  احّن ددِت  احق كيددُِ

 دددذا : -أ  اح دددببُ  –ف حّن دددُت كقددد ِحِهم  –أ  عادددُ  احَنَادددِم  –قيَل: ثددد ُب اح ادددِ  
ُ  احجدددب  (ٜٜ)) دددذا ُجُدددُب ضدددب  َلدددِبٍب...((: ُب ُ ش ضدددُع ضدددب  َلدددِبٍب.  قددد ل غيددد .ف ددد

 ث حشج  بِة ل ذا  ل بج   عن احق عُِة احّنُ ّيِة األا اّيِة.
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ُ
 اخلامتت

ًِ المت اضعً ت المن  إلى النت نِج اآلتيً   بعد ىذه الّدراس
 َفَاَل احثُُث ثيَن شااسُ  )احّنُ  احّق سيش ( )قيايب احّنُ (. -ٔ
َُ ثددد ُثيَن ق ادددَل احثُدددُث  -ٕ إحدددى أّن )قياددديَب احّنُدددِ ( َظهدددَب فددد  اح ادددِب احُدددُيِث  عنددد

 حدم يكدن  دم  احقدُش ِء ِشدن احّادسِ  قياديب احّنُد  ، شُُُيَن ا قّش ا ث شِب قيايِب احّنُ ِ 
 . ثل ك ن  ّشُهم ق سيم احّنُ 

ُّبااُة احششي اِت األا ايَة حسّنُِ  احّق سيش   اش ِقِه. -ٖ  َ َض ْت  ذ  اح
ُّبااُة قاثيُم احقنظيباِت احّنُ ّية احّق سيشّية عسى  اٍُُ ِشن احكقدِب احّق سيشّيدِة ُ    -ٗ حِت اح

     )لبُح ق اعُِ احُثاب ّيِة ف  احّنُ (.
ُّبااددُة ِشددن لسددل احّقاثيددمِ  -٘ عسددى أّن عسشدد َء اح بثيددِة ا قّشدد ا ا قش شدد   لددُيُا  ، أّكددُِت اح

  .ثق سيِم احّنُ   قاثيق ِقهِ 
 واحلمدُ هلل
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 اهلوامش
 ٚٔٗ/ٕٔ، حاددد ن اح ددددبب ٕٔ٘/ُٕيدددد ان األُب :  ينظدددب، ٖٛٔ/ٖجشهدددبة احسغددددة ( ٔ)

 )عسم(.
قد ثع اح دب ن ، ٖ٘ٔ/ٗاحقد ش ن احشُديا :  ينظدب ()عسم، ٚٔٗ/ٕٔحا ن اح بب ( ٕ)

 (.ٕٗٙاحش جم اح ايا  )، ٖٚ/ٖٖ
 )عسم(. ٛٔٗ/ٕٔحا ن اح بب ( ٖ)
 . ٕٗٙاحش جم اح ايا   : ينظب( ٗ)
 . )عسم( ٙٔٗ/ٕٔ ن اح بب ينظب: حا( ٘)
 . ٕٙٗ/ُٕي ان األُب : ينظب( ٙ)
 )عسم(.ٛٔٗ/  ٕٔحا ن اح بب : ينظب( ٚ)
ات أح  ظ احقب ن   : ينظب( ٛ)  . ٓٛ٘ش ُب
 .ٔٛٗ-ٜٙٗاحش جم احش هبن حسقب ن احكبيم  : ينظب( ٜ)
 .ٜٕٔا بة احثقبة /( ٓٔ)
 .ٖٔا بة احثقبة /( ٔٔ)
 .٘ٙا بة احكه  /( ٕٔ)
ات أح د ظ احقدب ن   ش : ينظب( ٖٔ) قُ دة األبيدب ثشد  فد  احقدب ن شدن  ،ٕٛ٘-ُٓٛ٘ب

 .ٛٛٔاحغبيب  
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓاحش جم اح اف  ف  احنُ  اح بث   : ينظب( ٗٔ)
 .ٛٚا بة احنُل/( ٘ٔ)
 .ٖٚ/ٖٖق ج اح ب ن ( ٙٔ)
 .ٓٔٙاحكسي ت  ( ٚٔ)
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،ُاددق ب اح سشدد ء ٖٔٗ/ٖكلدد   اادداالُ ت اح ندد ن : ، ينظددبٔٔٙاحكسيدد ت  ( ٛٔ)
ٕ/ٕٖٗ. 

 .ٕٗٙاحش جم اح ايا  ( ٜٔ)
أادددددددددد ن احثالغددددددددددة  ٕٕٔ/ُٖيدددددددددد ان األُب : ، ينظددددددددددبٖٓٗ/ٕجشهددددددددددبة احسغددددددددددة ( ٕٓ)

احقدد ش ن احشُدديا  (،)ياددبٜٕ٘/٘،حادد ن اح ددبب ٕٙٔ،لددجب احددُب  ٖٔ٘ 
 .ٕٔ٘/ٗٔ،ق ج اح ب ن ٖٙٔ/ٕ

 .ٖٕٛ/ُٖي ان األُب ( ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٕاحق ش ن احشُيا :  ينظب ()ياب، ٜٕ٘/٘حا ن اح بب ( ٕٕ)
،احقددددد ش ن احشُدددددديا ٜٕ٘/٘حاددددد ن اح ددددددبب : ، ينظددددددبٖٔ٘أاددددد ن احثالغدددددة  ( ٖٕ)

 .ٗٙٓٔ،احش جم اح ايا  ٕٓ٘/ٗٔ،ق ج اح ب ن ٖٙٔ/ٕ
 .ٕٛٛ/ُٖي ان األُب ( ٕٗ)
 .ٕٚٚاحش جم احش هبن ألح  ظ احقب ن احكبيم   ينظب:( ٕ٘)
ات أح دد ظ احقددب ن  : ينظددب( ٕٙ) ،قُ ددة األبيددب ثشدد  فدد  احقددب ن شددن ٕٜٛ-ٜٔٛش ددُب

 .ٖٜٕغبيب  
ات أح  ظ احقب ن  ( ٕٚ)  .ٜٔٛش ُب
 .٘ٛٔا بة احثقبة /( ٕٛ)
ات أح  ظ احقب ن  : ينظب( ٜٕ)  .ٕٜٛش ُب
 .ٕٓا بة احش شل/( ٖٓ)
 .ٜٛٚاحكسي ت  ( ٖٔ)
 .٘-ٗ،قجُيُ احنُ   ٘ٔنُ  احقيايب   ينظب:( ٕٖ)
 .ٖٗ-ٔٔقجُيُ احنُ   : ينظب( ٖٖ)
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 ضد ع ت فد  نظبيدة احنُد  ش،  شد  ث دُ   ٖٓفد  ُبكدة قجُيدُ احنُد  : ينظب( ٖٗ)
 .ٚٚٔاح بث   

ثقُقيدددم األادددق ذ عددد  احدددُين ، ادددُب احكقددد ب عدددن   ابة احثق فدددة  ا بلددد ُ احقددد ش ( ٖ٘)
 . مٜٔٙٔاحقن ل  ثُشلم انة 

ادددُب احكقددد ب عدددن   ابة احثق فدددة  ا بلددد ُ احقددد ش  ثقُقيدددم األادددق ذ عددد  احدددُين ( ٖٙ)
 . مٜٔٙٔاحقن ل  ثُشلم انة 

،احشااسح احنُ   شن ٜٛٔ-ٖٙٔسغة  احنُ   احقباءات  أثُ ث ف  اح: ينظب( ٖٚ)
 .ٖٚٗ-ٔٚٗ/ٔاحنل ة إحى االاققباب 

 . ، غيب  ٛٗ،ٗٙ،ٗٚ،ٜٚشقُشة ف  احنُ   : ينظب ف  ذحك( ٖٛ)
 )احشقُشة(.ٕٙاحسشع  : ينظب( ٜٖ)
 .ٕٗٚ/ٔأنث   احب اة :  ينظب، ٜٙٗ/ٔثغية اح ع ة ( ٓٗ)
 .ٜٚلبح احُب ن ف  احنُ   ( ٔٗ)
 .ٖٛ-ٖٚ/ٔ( ،لبح جشل اح ج ج  )احشقُشةٕٓٔ/ٕثغية اح ع ة: ينظب( ٕٗ)
أّن األشثسددة  احلدد ا ُ فدد  احكقددب احق سيشيددة قسيسددة  ذ ددب األاددق ذ ُ شددُ احشددؤشن إحددى( ٖٗ)

 نددبى أّن احلدد ا ُ كثيددبة  شق ددُُة  ان بأى احث ُددث احكددبيم قسددة احلدد ا ُ فدد ن ذحددك 
ينظدب احسشدع ، ة احكثيدبةي ق  شن ُجم  ذ  احكقب ث حشق بنة شدع احشادن  ت احنُ يد

 )احشقُشة(. ٕٚ-ٕٙ 
 )احشقُشة(. ٕٚاحسشع  : ينظب( ٗٗ)
 .ٕٙلبح شسُة ا عباب  : ينظب( ٘ٗ)
،لددددبح لدددد ا ُ احقُ ددددة ٚٔقُبيددددب احلا اددددة فدددد  قيادددديب احلالاددددة  : ينظددددب( ٙٗ)

ية   .ٜ٘/ٔاح ُب
 .ٖ٘،احشا ئل احشنث بة  ٖٜٕ/ٔاحشا ئل احليبا ي ت : ينظب ف  ذحك( ٚٗ)
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  ش  ث ُ  . ٔٙٚ/ٕاحشااسح احنُ   شن احنل ة إحى االاققباب : ينظب( ٛٗ)
اددُب احكقدد ب ثقُقيددم احددُكق ب عثددُ احهدد ُ  اح ضددس   نلددب فدد  احشجسددُ احلدد شن ( ٜٗ)

 م.ٜٚٚٔف  اح  م ، علب شن شجسة احسا ن اح بث 
 .ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٓٔ،ش جم احشؤح ين ٖٗٓ/ٕ ُية اح  بفين : ينظب قبجشقه( ٓ٘)
 )احشقُشة(.ٔ ية ف  احنُ   لبح ق اعُ احثاب ( ٔ٘)
ن ثقُقيددم:ُ،ع ام عشددب ( ٕ٘) اددُب عددن شؤااددة احبادد حة ثثيددب ت /ُاب احثلدديب ثدد ألُب

 م. ٕٓٓٓاحلجبا   انة 
 .ٛٛ/ٚ،ش جم احشؤح ين ٕٙٛ/ٗ،األعالم ٗٗٚ/ٔ ُية اح  بفين  ( ينظب قبجشقه:ٖ٘)
 .ٕٛلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٗ٘)
 .ٜ٘لبح ق اعُ احثاب ية  ( ٘٘)
 .ٓٙلبح ق اعُ احثاب ية  : بينظ( ٙ٘)
 .ٜٕٔلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٚ٘)
 .ٙٙلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٛ٘)
 .ٜٗٔلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٜ٘)
 .ٖٛٔلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٓٙ)
 .ٖٙلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٔٙ)
 .ٜٙلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٕٙ)
 .ٕٛٔ اعُ احثاب ية  لبح ق: ( ينظبٖٙ)
 .٘/ٔل انة األُب : ينظب( ٗٙ)
 شن عالش ت األاش ء.: أ ( ٘ٙ)
،ثب ايددددة )ف حليددددل ٜٖٙ/ٖ(  دددددُٙٔٙي اندددده ث حلددددبح احشنادددد ب إحددددى اح كثددددب  )ت( ٙٙ)

  احسيل..(.



 
 

   

 

ى ىالتعلوميُّالمنهُجى
ىراِثىالنحوييـــيىالتُّــف

ىحدنىظاهرىاللهوبيخضرىد.ى
ىســـــــاىمرزاىالخامـــد.ىووخن

  ٕٔٔٓحزورانىىىى(7)ىددــالع

  77 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 .ٔٙلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٚٙ)
 .ٖٖا بة اح شب /( ٛٙ)
 .ٔا بة احشج ُحة /( ٜٙ)
 .ٙٔا بة احنا ء/( ٓٚ)
 .ٜٖٔ،ٕ٘ٔ،٘ٙٔ :  ينظب ،ٙٛبح ق اعُ احثاب ية  ل( ٔٚ)
،ادددددددددُيح احثلددددددددد ب  ٘ٔٔاحُددددددددُيث /( البجدددددددده احثلددددددددد ب  فدددددددد  كقددددددددد ب )اح سدددددددددم( ٕٚ)

،ادُيح ادنن احقبشيدذ  ٜٕٙٔاحُدُيث/-( ، ألبجده احقبشيدذ  فد  )اح دقنٓٗ 
ٕ/ٗٚٗ. 

 .ٕٚلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٖٚ)
 .ٚ٘ٔلبح ق اعُ احثاب ية  : ينظب( ٗٚ)
 .ٓٗٗ/ٔ،شغن  احسثيب ٛٙٗحُان   احجنى ا: ينظب( ٘ٚ)
 .ٔٚلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٙٚ)
 .ٖٕٔق سيم احنُ  اح بث   ( ٚٚ)
 .ٜٔا بة اه ( ٛٚ)
 .ٓٗٔلبح احق اعُ احثاب ية  ( ٜٚ)
 .٘ٚ،ٔٗٔ،٘ٗٔ،ٙ٘ٔ،ٓٙٔ،ٚٚٔ : لبح ق اعُ احثاب ية ينظب:( ٓٛ)
 .ٜٔٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٔٛ)
 .ٖٔٔ : ب، ينظٜٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٕٛ)
 .ٖٗٔق سيم احنُ  اح بث   ( ٖٛ)
 .ٜٚلبح احُُُ  احنُ ية   ينظب:( ٗٛ)
 .ٕ٘ٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٘ٛ)
 .ٜٔٔلبح احُُُ  احنُ ية  : ينظب( ٙٛ)
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 .ٜٗٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٚٛ)
 .ٕٓٔلبح احُُُ  احنُ ية  : ينظب( ٛٛ)
 .ٓ٘ٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٛ)
 .ُٓ٘ احنُ ية  لبح احُُ  : ينظب( ٜٓ)
 .ٕٔٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٔ)
 .ٖٔٔ،ٛٚٔ،ٔٛٔ،ٜٙٔ،ٜٛٔ، ٜٚ،ٔٛلبح ق اعُ احثاب ية   ينظب:( ٕٜ)
 .ٖٗٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٖٜ)
 .ٖٚٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٗ)
 .ٜٚٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜ٘)
 .ٗ٘ٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٙ)
 .ٗٔ  احقُسيل احنُ   أا حه  أُحقه( ٜٚ)
 .ٕٗٔ، ٕٙٓ،ٜٛٔ  : ، ينظبٕٕٓلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٛ)
 .ٜٛٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٜ)
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 املصادر واملراجع
  القران الكريم 
ُاب احثلديب  -ٔا/ –ُ.شُشدُ  ُادن  ع  حدة –أثُ ث ف  احسغة  احنُ   احقدباءات  -ٔ

ن –  م.ٕٕٓٓعش ن /األُب
قُقيددم  - ددد(ٖٛ٘لددب  )تألثدد  احق اددم شُشددُ  ثددن عشددب اح شل–أادد ن احثالغددة  -ٕ

يم شُشددُ   - دددٕٓٗٔثيددب ت /حثندد ن –ُاب احش بفددة حساث عددة  احنلددب  –عثددُ احددُب
 م.ٕٜٛٔ

 م.ٜٜٚٔثيب ت –ُاب اح سم حسشاليين  -ٗا/ –ليب احُين اح بكس   –األعالم  -ٖ
حسدد  يب جشدد ل احددُين أثدد  احُاددن عسدد  ثددن ي ادد   –إنثدد   احددب اة عسددى أنثدد   احنُدد ة  -ٗ

شاث دددة ُاب  -ٔا/ –شُشدددُ أثددد  اح ضدددل إثدددبا يم : قُقيدددم - دددد(ٕٗٙاحق ادد  )ت
 م.ٖٜٚٔ-ٜٓ٘ٔاحق  بة –احكقب احشابية 

  ددد(ٜٔٔحجددالل احددُين احاددي ا  )ت –ثغيددة اح عدد ة فدد  اثقدد ت احسغدد يين  احنُدد ة   -٘
شاث ة عياى احثد ث  احُسثد   لدبك    -ٔا/ –شُشُ اث  اح ضل إثبا يم : قُقيم
 م. ٜٙٗٔ- دٖٗٛٔاحق  بة 

 ب احقددد ش ن احاددديُ شُشدددُ شبقضدددى ثدددن شُشدددُ احُادددين  قددد ج اح دددب ن شدددن جددد ا -ٙ
-ٔا/– كبيم اديُ شُشدُ ، عثُ احشن م لسيل-ُ: نلب  – د(  ٕ٘ٓٔاح  ثيُ  )ت 

 م.ٕٚٓٓ- دٕٛٗٔثيب ت /حثن ن –ُاب احكقب اح سشية 
احشناددددد ب ألثددددد  احثقددددد ء اح كثدددددب  -(احقثيددددد ن فددددد  لدددددبح احدددددُي ان )ُيددددد ان احشقثنددددد  -ٚ

 م.ٜٙ٘ٔاحث ث  احُسث  ثشاب –لبين شاا ى احاق    : قُقيم- د(ٙٔٙ)ت
 م.ُٖٕٓٓاب احش  ب  ثشاب  -٘ا/ –ُ.ل ق  ضي   -قجُيُ احنُ  -ٛ
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ي يدددُ عشدددب ثدددن احشظ دددب ثدددن احددد ُب   –قُبيدددب احلا ادددة فددد  قياددديب احلالادددة  -ٜ
ثيدب ت –ُاب احكقدب اح سشيدة  -ا/ –ُ.شُشدُ ش عدل لالاد  : قُقيم  د(ٜٗٚ)ت
 م.ٕٛٓٓ- دٜٕٗٔحثن ن  /
- ددد(٘ٗٚألثدد  ُيدد ن األنُحادد  )ت–حقددب ن شددن احغبيددب قُ ددة األُيددب ثشدد  فدد  ا -ٓٔ

ثغدددُاُ –شاث دددة اح ددد ن   -ٔا/ –ُ.لُيجدددة احُدددُيث  ، قُقيدددم ُ.اُشدددُ شاسددد ب
 م.ٜٚٚٔ- د ٜٖٚٔ

شؤااددددة  -ا/ذ –عسدددد  أثدددد  احشكدددد بم -(ق سدددديم احنُدددد  اح بثدددد  )عددددب   قُسيددددل -ٔٔ
 م.ٕٚٓٓ- د ٕٛٗٔشاب  –احشلق ب حساث عة  احنلب 

 ثيب ت. –ُاب ا ُب  - د( ٕٖٔالثن ُبيُ )ت –جشهبة احسغة  -ٕٔ
 - دددددد(ٜٗٚالثدددددن أم ق ادددددم احشدددددباُ  )ت–احجندددددى احدددددُان  فددددد  ُدددددب   احش ددددد ن   -ٖٔ

ج ش ددددددددة –شؤااددددددددة ُاب احكقددددددددب حساث عددددددددة  احنلددددددددب  –قُقيم:ُ.ادددددددده شُاددددددددن 
 م.ٜٙٚٔ- دٜٖٙٔاحش ال/اح بام 

حسق ضدد  عثددُ احنثدد  –أ  جدد شع اح سدد م فدد  اادداالُ ت اح ندد ن ، ُاددق ب اح سشدد ء -ٗٔ
ثيدددددب ت /حثندددددد ن –ُاب احكقدددددب اح سشيدددددة  -ٔا/ –كددددددب  عثدددددُ احباددددد ل األُشدددددُ ن

 . مٕٓٓٓ- دٕٔٗٔ
ُ.اُشددددُ : قُقيددددم - ددددد(ٖٓ٘ألثدددد  إثددددبا يم إاددددُ م اح دددد باث  )ت–ُيدددد ان األُب  -٘ٔ

 احق  بة.- شاث ع ت شجشع احسغة اح بثية –شلق ب عشب 
ح شدد م اُشددُ ثددن عثددُ احندد ب احشدد حق  –بادد  احشثدد ن  فدد  لددبح ُددب   احش دد ن   -ٙٔ

شاث عددد ت شجشدددع احسغدددة اح بثيدددة  –ُشدددُ شُشدددُ احلدددباا ا: قُقيدددم - دددد(ٕٓٚ)ت
 م.ٜ٘ٚٔ- دٜٖ٘ٔثُشلم 

شُشددُ : قُقيدم - ددد(ٜٕٚحسُد فظ شُشددُ ثدن عياددى احقبشدذ  )ت–ادنن احقبشددذ   -ٚٔ
 م.ٕٕٓٓ- دٕٕٗٔاحبي   –شكقثة احش  ب   -ٕا/ –ن اب األحث ن  



 
 

   

 

ى ىالتعلوميُّالمنهُجى
ىراِثىالنحوييـــيىالتُّــف

ىحدنىظاهرىاللهوبيخضرىد.ى
ىســـــــاىمرزاىالخامـــد.ىووخن

  ٕٔٔٓحزورانىىىى(7)ىددــالع

  777 

 

 جملة آداب الفراهيذي

ُاب  –شُشُ عثُ احج اُ : قُقيم - د(ٖٔ٘ألث  احايب احسغ   )ت–لجب احُب  -ٛٔ
 م.ٜ٘ٛٔ ب  ثشاب احش 

قُقيم:ُ.ادد ُب  - ددد(ٜٙٙالثددن عادد  ب االلددثيس  )ت–لددبح جشددل اح جدد ج   -ٜٔ
ج ش دددددة احش ادددددل/اح بام -شؤاادددددة ُاب احكقدددددب حساث عدددددة  احنلدددددب –أثددددد  جنددددد ح 

 م.ٕٜٛٔ- دٕٓٗٔ
ُ. كدد  : قُقيددم- دد(ٕٜٚح ثددُ ا ثددن اُشدُ اح دد كه  )ت -لدبح احُددُُ  احنُ يدة -ٕٓ

ج ش ة احش ال /اح بام –عة  احنلب شؤااة ُاب احكقب حساث  –فهش  اآح ا  
 م.ٜٛٛٔ

ألثدد  شُشددُ ادد يُ ثددن احشثدد بك ثددن احددُش ن -لددبح احددُب ن فدد  احنُدد  )احكقدد ب( -ٕٔ
احقد  بة  –شاث دة األش ندة  -ٔا/ –ُ.إثبا يم شُشدُ اُشدُ : قُقيم - د(ٜٙ٘)ت

 م.ٜٜٔٔ- دٔٔٗٔ
ية  -ٕٕ ُ.عثدُ : قُقيدم- دد(ٖٜٓٔح ثُ احق ُب احثغُاُ  )ت–لبح ل ا ُ احقُ ة اح ُب

 م.ٕٔٓٓ- دٕٔٗٔاحبي   –شكقثة احبلُ  -ٔا/ –ا ثن عس  احلالل 
قُقيم:ُ.ع ام - د(ٜٓ٘حسليخ عالء احُين احثاب   )ت–لبح ق اعُ احثاب ية  -ٖٕ

ن شؤاادة احباد حة  -ٔا/ –عشب احلجبا    ثيدب ت /حثند ن  –ُاب احثليب ثد ألُب
 م.ٕٓٓٓ- دٕٔٗٔ

فد ئ  -ُ: قُقيدم- دد(ٙٔ٘ألث  شُشدُ احق ادم احُبيدب  )ت–لبح شسُة ا عباب  -ٕٗ
ن –ُاب األشل حسنلب  احق  يع  -ٔا/–ف بن   م.ٜٜٔٔ- دٕٔٗٔابثُ /األُب

 –ُاب احكقددددددد ب اح بثددددددد   - دددددددد(ٕٙ٘ح شددددددد م احثلددددددد ب  )ت–ادددددددُيح احثلددددددد ب   -ٕ٘
  د.ٖٔٗٔثيب ت/حثن ن 

ديم اح د ا    –ف  ُبكة قجُيدُ احنُد   قياديب  فد  اح ادب احُدُيث  -ٕٙ –ُ.ن شدة ُب
 م.ٜٜ٘ٔثغُاُ  –ُاب احلؤ ن احثق فية اح  شة 
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–عددد حم احكقدددب - دددد(ٚٔٛحشجدددُ احدددُين اح يدددب   اآثددد ُ  )ت–احقددد ش ن احشُددديا  -ٕٚ
 . ثيب ت

 - ددددددد(ٛ٘ٔٔحشُشددددددُ ثددددددن عسدددددد  احقهدددددد ن   )ت –كلدددددد   اادددددداالُ ت اح ندددددد ن  -ٕٛ
ثيدددددددب ت /حثنددددددد ن –ُاب احكقدددددددب اح سشيدددددددة  -ٕا/ –قُقيم:اُشدددددددُ شُشدددددددُ ثادددددددت 

 م.ٕٙٓٓ- دٕٚٗٔ
ألث  احثق ء أي ب ثدن ش ادى -ية(احكسي ت )ش جم ف  احشااسُ ت  اح ب م احسغ   -ٜٕ

–ُ.عدددُن ن ُب يدددش  شُشدددُ احشادددب  : قُقيدددم- دددد(ٜٗٓٔاحُادددن  احك ددد   )ت
 م.ٜٜٛٔ - د ٜٔٗٔثيب ت /حثن ن  –شؤااة احبا حة  -ٕا/

اب  - دددد(ٔٔٚالثدددن شنظددد ب )ت –حاددد ن اح دددبب  -ٖٓ ُاب اددد ُب حساث عدددة  احنلدددب ُ 
 م.ٜ٘٘ٔ- دٖٗٚٔثيب ت  –ثيب ت حساث عة  احنلب 

ُ شددُ : قُقيددم - ددد(ٕٜٖألثدد  اح ددقح عثشدد ن ثددن جّندد    ت–بثيددة احسشددع فدد  اح  -ٖٔ
احنجدد  األلددب   –شنلدد بات شنقددُى احنلددب  –شاث ددة اح دد ن   -ٔا/ –احشددؤشن 
 م.ٕٜٛٔ- دٕٓٗٔثغُاُ 

قُقيم:ُ. ُادن  ندُا    - د(ٖٚٚألث  عس  اح  با  )ت–احشا ئل احليبا ي ت  -ٕٖ
ية –كن   الثيسي  -ٔا/ –  م.ٕٗٓٓ- دٕٗٗٔاحششسكة اح بثية احا ُ 

ُ.لدددبي  عثددددُ  قُقيدددم: - دددد(ٖٚٚألثددد  عسددد  اح  باددد  )ت–احشاددد ئل احشنثددد بة  -ٖٖ
 م.ٕٗٓٓ- دٕٗٗٔعش ن –ُاب عش ب حسنلب  احق  يع  -ٔا/ –احكبيم احنج ب 

دددة ُكقددد با ( -ٖٗ ي لنددد  شدددب ا  -احشاددداسح احنُددد   شدددن احنلددد ة إحدددى االادددققباب )أابُ 
سيددددددة ج ش ددددددة قكبيددددددت /ك–ثإلددددددبا  احددددددُكق ب جش ددددددة ُاددددددين شُشددددددُ  –لدددددد شن 

 م.ٕٓٔٓ- دٖٔٗٔاحقبثية/جشه بية اح بام 
 . ثيب ت –ُاب إُي ء احقباث اح بث   –عشب بض  كُ حة –ش جم احشؤح ين  -ٖ٘



 
 

   

 

ى ىالتعلوميُّالمنهُجى
ىراِثىالنحوييـــيىالتُّــف

ىحدنىظاهرىاللهوبيخضرىد.ى
ىســـــــاىمرزاىالخامـــد.ىووخن

  ٕٔٔٓحزورانىىىى(7)ىددــالع

  777 

 

 جملة آداب الفراهيذي

ُاب  –شُشدُ فدؤاُ عثدُ احثد ق  :  ضد ه –احش جم احش هبن ألح د ظ احقدب ن احكدبيم  -ٖٙ
 م.ٜٛٛٔ- دٛٓٗٔاحق  بة  –احُُيث 

ي ا  جشيل ، يم احُشُُ.عس  ق ف: قاني  –احش جم اح اف  ف  احنُ  اح بث   -ٖٚ
 ُاب األف م احجُيُة /احشغبب. –ُاب احجيل /ثيب ت  -اح عث 

 -ُاب األشدددددددد اج–  لددددددددب ن ، ُ.إثددددددددبا يم أنددددددددين: ألبجدددددددده –احش جددددددددم اح ادددددددديا  -ٖٛ
 م.ٜٜٓٔ- دٓٔٗٔثيب ت/حثن ن 

 قُقيدم:- دد(ٔٙٚالثدن  لد م االناد ب  )ت–شغن  احسثيب عن كقدب األع بيدب  -ٜٖ
اهدددبان –شؤاادددة احاددد ُم  -٘ا/ –  شُشدددُ عسددد  ُشدددُ ا، ُ.شددد  ن احشثددد بك

  د.ٖٛٚٔ
ات أح دددد ظ احقددددب ن  -ٓٗ ادددد  ان : قُقيددددم - ددددد(ٕ٘ٗحسباغددددب االادددد ه ن  )ت –ش ددددُب

 –ُاب احقسددم /احددُاب احلدد شية حساث عددة  احنلددب  احق  يددع  -ٔا/ –عددُن ن ُا ُ   
 م.ٜٜٙٔ- دُٙٔٗٔشلم  ثيب ت 

عدد   :قُقيددم- ددد(ٓٛٔحلسدد  ثددن ُثدد ن األُشددب احثاددب  )ت–شقُشدة فدد  احنُدد   -ٔٗ
  ابة احثق فددة  ا بلدد ُ  -شاث عدد ت شُيبيددة إُيدد ء احقددباث احقددُيم –احدُين احقندد ل  

 م.ٜٔٙٔ- دُٖٔٛٔشلم –احق ش  
ُاب اح ش ن  -ٔا/ –ُ.  يب غ     ا ُ  –ش ض ع ت ف  نظبية احنُ  اح بث   -ٕٗ

 م.ُٕٓٔٓشلم /ا بي   –حساث عة  احنلب 
شاث دددة  – ب احجددد اب  ُ.اُشدددُ عثدددُ احادددق –ُباادددة  نقدددُ شنهجددد  ، نُددد  احقياددديب -ٖٗ

 م.ٜٗٛٔ- دٗٓٗٔاحشجشع اح سش  اح باق  
 ادددش عيل ث لددد  احثغدددُاُ  –أادددش ء احشدددؤح ين  أثددد ب احشادددن ين ،  ُيدددة اح ددد بفين -ٗٗ

 ثيب ت. –شؤااة احق بيخ اح بث   - د(ٕٛٗٔ)ت
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Summary of Research 

This Research aims to differentiate between two terms 

used generally ; these two terms are ; teaching syntax and 

simplification of syntax. this Research emphasized that scientists 

, specially fundamentalists they never included in their curricula 

the simplification of syntax at the way that we understand , in 

modern time. The research wanted to apply this on one of the 

classical teaching book which is ; explanation of Bussrayia 

grammar in syntax , for the scholar Ali bin khalil Al- bussrawi 

passed away in 950 Hijri. the research divided in to two parts ; 

first ; theoretical study about teaching theory , the name was (the 

teaching course in the syntactic heritage – Reading in the book of 

AL – Bussrawyia grammer explination in syntax 
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 شكل الرتاجم ومضمىنها

 ()يف كتاب أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري
ىىىىىىهاشمىوونسىصبدىالـرحمنىى.د.م.أ

ىن
ــيىىىى ــدىصلـ ــازمىمحمـ ــدةىحـ ىىىىىىىىىىرائـ

ىن
ىنىىىىىىىىىىظــربوـظىالتـوـلـكى/الـموصـلىظـطــجام

 امللخص
مضػموهاا ييػث لقد اهتـ بف األثير في كتابه أسد الغابة بدراسة شكؿ التراجـ و 

اهصػػب جاػػدى تمػػم تهظػػيـ التػػراجـ ووضػػن الد لػػة المهاجيػػة لديالػػة فضػػ   تػػف تيديػػد 
 .أسموب المؤرخ في العرض

كمػػا اهػػتـ بتيديػػد تهاصػػر التػػراجـ األساسػػية ابتػػدالا  مػػف ا سػػـ والكهيػػة والمقػػب 
واهتاػػالا  بالوفػػاة فضػػ   تػػف تػػراجـ أبػػر  تتعمػػؽ بغيػػر المسػػمميف ممػػف تاصػػروا الرسػػوؿ 

(). 
وابف األثير هذا هو تػز الػديف ابػو اليسػف تمػي بػف ميمػد بػف تبػد الكػريـ بػف 

المعروؼ بابف األثير الجزري وهو يهتسػب الػم يبيمػة بهػي شػيباف ، تبد الوايد الشيباهي
ـ فػػػي جزيػػػرة ابػػػف ٓٙٔٔ/ هػػػػ٘٘٘المعروفػػػة واجمػػػن المؤربػػػوف اف و دتػػػه كاهػػػت سػػػهة 

 .(ٕ)ـ(ٕٖٕٔ/ هػٖٓٙواف وفاته كاهت سهة ) (ٔ)تمر
ويػػػد هشػػػا ابػػػف األثيػػػر فػػػي أسػػػرة ترفػػػت بثراخاػػػا العممػػػي اذ اشػػػتار أبػػػواى بػػػالعمـ 
والتػػػاليؼ وكػػػاف بيتػػػه أشػػػبه مػػػا يكػػػوف بالمهتػػػد  الثقػػػافي الػػػذي يمتقػػػي فيػػػه كبػػػار العممػػػال 

اذ تتممػذ ، ووسط هذا الجو العممي شؽ ابف األثير طريقه في اكتساب المعرفػة، واألدبال
                                                      

( بيػػث مسػػتؿ مػػف رسػػالة الماجسػػتير المشػػرؼ تمياػػا والموسػػومة ث مػػهاك بػػف ابػػف األثيػػر فػػي كتابػػه )
 .أسد الغابة في معرفة الصيابة ث لمطالبة راخدة ياـز ميمد تمي
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وتزز مسيرته العممية مف ب ؿ ري ته المتكررة الم يمب تمم يد كبار تممال تصرى 
والشاـ ومكة وفارس وبمغ هضػجه العممػي اهػه ألػؼ فػي التػاريم العػاـ والبػاص والميمػي 

كػاف ث:والتراجـ ويد ترؼ ابف األثير بدماثته وبمقه الرفيػن يتػم اف الػذهبي وصػقه فقػاؿ
 .(ٖ)صدرا  معظما  كثير القضاخؿ وبيهه مجمن القض ل

عد كتاب أسد الغابة في معرفػة الصػيابة وايػدا  مػف مؤلقاتػه البػارزة وهػو فػي وي
الواين معجـ أبجدي بصػص لتػراجـ الصػيابة وأببػارهـ ويبػدو اف ابػف األثيػر ألقػه بػيف 

ـ( ويػػػػػػد اتتمػػػػػد أسػػػػػػموب الهقػػػػػػؿ والبيػػػػػػث ٖٕٓٔ-ـٕٕٛٔ/ هػػػػػػػٕٛٙ -هػػػػػػػ ٕٙٙسػػػػػهة )
أهميػػة الكتػػاب فيمػػا أوردى مػػف  وتكمػػف، والتقصػػي والهقػػد وصػػو   الػػم اليقيقػػة التاريبيػػة

ويػد أثهػم بعػض العممػال ال يقػيف تمػم هػذا الجاػد  .روايات لكتب هادرة ومققودة أيياها  
اف ابف األثير صهؼ كتابا  ث:ـ(ٛٚٙٔ/ هػٜٛٓٔت )العممي اذ ياؿ ابف العماد اليهبمي 

بػػي يػػاف   فػػي معرفػػة الصػػيابة جمػػن فيػػه كتػػاب ابػػف مهػػدة وأبػػي هعػػيـ وابػػف تبػػد البػػر وأ
 .(ٗ)ثموسم وزاد وأفاد وسماى أسد الغابة في معرفة الصيابة
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تعد التراجـ همطا  ميددا  مف أهماط التدويف التاريبي تهد العرب وتبرز صقتاا 
التاريبيػػة فػػي اتتمادهػػا تمػػم هظػػاـ زمهػػي لمقتػػرات التػػي تػػاش فياػػا المتػػرجـ لاػػـ فضػػ   

 .تف سيرهـ الشبصية
كوهاػػا تػػواريم أشػػباص معيهػػيف كػػاهوا موضػػوع وهػػي تبتمػػؼ تػػف التػػاريم العػػاـ ب
 .(٘)الدراسة في جواهباا الزماهية والمكاهية
وتف ذلؾ هشات  .( أساسا  ييويا  لهشول التراجـويعد ا هتماـ بسيرة الرسوؿ )

( فكاف  بد مف التيقؽ مػف سمسػمة ضرورة المعرفة باألياديث الصييية لمرسوؿ )
( بشػػػػكؿ يػػػػدث األوؿ الػػػػذي ابػػػػذ تػػػػف الرسػػػػوؿ )اإلسػػػػهاد فػػػػي اليػػػػديث اهتاػػػػالا  بالم

فظاػػر تمػػم اثػػر ذلػػؾ ا هتمػػاـ )بعمػػـ الرجػػاؿ( الػػذي أصػػب  ضػػروريا  لتيقيػػؽ ، مباشػػر
وتمػػم هػػذا فقػػد كػػاف أواخػػؿ الماتمػػيف بالسػػيرة والمغػػازي مػػف  .(ٙ)اإلسػػهاد فػػي )اليػػديث(

 .(ٚ)الميّدثيف
سػمال الصػيابة ويد يرص ابف األثير مف بػ ؿ كتابػه أدسػد الغابػة تمػم توثيػؽ أ

 .مف ب ؿ دراسته معتمدا  الشكؿ والمضموف والسعة لتشمؿ غير المسمميف
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 الشكل : أولا 
 التنظيم -1

هظػػػـ ابػػػف األثيػػػر تػػػز الػػػديف ابػػػو اليسػػػف تمػػػي بػػػف ميمػػػد تراجمػػػه فػػػي كتابػػػه 
تمػػػم وفػػػؽ يػػػروؼ المعجػػػـ تمػػػم الترتيػػػب ثأسػػػد الغابػػػة فػػػي معرفػػػة الصػػػيابةثالموسػػػوـ

وباػػذى الطريقػػة سػػاؿ تمػػم القػػارئ ، (ٛ)فػػي بطػػة الكتػػاب الاجػػاخي ويػػد تػػـ شػػريه وافيػػا  
لكتابه ووفر له مف الويت وسرتة البيث تما يرغب في ا ط ع تمم سيرة الصيابي 

وهػػذا الترتيػػب يقػػـو مقػػاـ القاػػارس اليديثػػة ، تهػػال الػػذي ورد اسػػمه فػػي الكتػػاب مػػف دوف
وربمػا ، مػا يريػد والعصرية بييث يتتبن القػارئ ترتيػب اليػروؼ األبجديػة وييصػؿ تمػم

  تصم  إ  لترتيب المعاجـ وكتب التراجـ التي  إ  اهاا، تقضَّؿ هذى الطريقة القاارس
 .تتيدث تف الرجاؿ والهسال

فقد سبقه الػم ذلػؾ جماتػة ، ولـ يهقرد ابف األثير في اتتمادى تمم هذا التهظيـ
 (ٓٔ)القرضػػيوابػػف ، ـ(ٜٙٛ/ هػػػٕٙ٘المتػػوفم سػػهة ) (ٜ)مػػف أصػػياب التػػراجـ كالببػػاري

/ هػػػػػٖٙٗالمتػػػػوفم سػػػػهة ) (ٔٔ)والبطيػػػػب البغػػػػدادي، ـ(ٕٔٓٔ/ هػػػػػٖٓٗالمتػػػػوفم سػػػػهة )
ليسػػػاؿ ذلػػػؾ تمػػػم ث:بقولػػػه، ـ( الػػػذي يػػػدد سػػػبب التهظػػػيـ تمػػػم يػػػروؼ المعجػػػـٓٚٓٔ
ـ( الػذي ذكػر دافعػه الػم ٕٕٛٔ/ هػػٕٙٙالمتػوفم سػهة ) (ٕٔ)ويػايوت اليمػوي، طالبيه ث
 .لتطمبه في موضعه ث ... عجـوجعمت ترتيبه تمم يروؼ المث:ذلؾ بقوله

هبػدأ بػذكر سػيدها رسػوؿ ث:( فقػاؿواستاؿ ابف األثير كتابه بذكر رسوؿ اهلل )
وألف معرفػة المصػيوب يهبغػػي ، ( تبركػا  باسػمه وتشػريقا  لمكتػاب بػذكرى المبػارؾاهلل )

لكػػف ث:ويػػاؿ ايضػػا، (ٖٔ)يعػػرؼ واف كػػاف اظاػػر مػػف اف، اف تقػػدـ تمػػم معرفػػة الصػػايب
وهيػػػف هػػػذكر جمػػػ   مػػػف ، وهػػػه جممػػػة فارغػػػة تػػػف معرفػػػة شػػػيل مػػػف أيوالػػػهاألكثػػػر يعرف

كمػػا اهػػه ، وهػػذا هػػابن مػػف إيماهػػه العميػػؽ (ٗٔ)ث... تقاصػػيؿ أمػػورى تمػػم سػػبيؿ ا بتصػػار
 .( الكبيرة في هقوس المسمميفياتي مف تقديرى لمكاهة رسوؿ اهلل )
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بديجػػة وزواجػػه مػػف ، وكقالػػة تمػػه ابػػي طالػػب، وتػػ  ذكػػرى ذكػػر وفػػاة أمػػه وجػػدى
( اليجػػػػر ووضػػػػن رسػػػوؿ اهلل )، وبهػػػال الكعبػػػة، وأو دى، (رضػػػي اهلل تهاػػػػا) الكبػػػر 
( وذهػاب رسػوؿ اهلل )، وابي طالب (رضي اهلل تهاا)ووفاة بديجة الكبر  ، األسود

وصػػػقته وشػػػيل مػػػف أب يػػػه ، واإلسػػػرال ومػػػا يػػػدث بعػػػد الاجػػػرة، الػػػم الطػػػاخؼ وتودتػػػه
(ومعجزاته ) ،ومبمػغ ، وأتمامه وتماته وزوجاته وسراريه، هودواب، وس يه، ولباسه

( يتم اذا ما اهتاػم مػف سػرد هػذا التػاريم مضػم تمػم يػروؼ ) (٘ٔ)تمرى ثـ وفاته
 .الصيابة المعجـ فيدَّث تف

( لػػذا يجػػب معرفػػة الصػػايب وألف الصػػيابة تػػاثروا بالصػػايب رسػػوؿ اهلل )
لتي تتعمؽ بالقرآف والمصيوب ذلؾ اف معرفة الصيابة ضرورية وبباصة في األمور ا

 .والسهَّة التي تتويؼ تمياا مدار تقصيؿ األيكاـ
يػػػػدـ ابػػػػف األثيػػػػر تػػػػراجـ الصػػػػيابة وتقاوتػػػػت التػػػػراجـ فػػػػي يجماػػػػا تبعػػػػا  ألثػػػػرهـ 

فالبمقال الراشدوف مػث   افػرد لاػـ تػدة أوراؽ فػافرد ثػ ث ، وتاثيرهـ في هقوس المسمميف
ثمػػػاهي  ()مػػػر بػػػف البطػػػاب وافػػػرد لع، (ٙٔ) ()تشػػػرة وريػػػة ألبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ 

كما افػرد لعمػي بػف ابػي ، (ٛٔ)ست وريات ()وافرد لعثماف بف تقاف ، (ٚٔ)تشرة ورية
 .(ٜٔ)سبن تشرة ورية ()طالب 

، (ٕٓ)وترجـ لعػدد مػف المشػاوريف بايػؿ مػف ذلػؾ فتػرجـ لػب ؿ بػف ربػاح بػوريتيف
، (ٕٕ)ثابػت وريتػيفوليساف بف ، (ٕٔ)وترجـ لارمي بف تبد اهلل في ما يقارب مف وريتيف
 .(ٖٕ)ولصقية بهت ييي بف ابطب ما يقارب مف وريتيف

وتبػػد اهلل بػػف ، (ٕ٘)وتبػػد اهلل بػػف تمػػر، (ٕٗ)وتػػراجـ أبػػر  مهاػػا تمػػار بػػف ياسػػر
 .وغيرهـ (ٕٙ)مسعود

 وبالمقابػػؿ ههػػػاؾ تػػراجـ يوردهػػػا مػػػوجزة ولعػػؿ سػػػبب ذلػػػؾ تػػدـ تػػػوافر معمومػػػات
ورافػػن بػػف ، (ٕٚ)اليػػارث بػػف تتيػػؽومػػف هػػذى التػػراجـ ترجمػػة ، تػػف تمػػؾ الترجمػػة 
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، (ٖٔ)ومسػمـ بػف تميػر الثققػي، (ٖٓ)ويزتػة بػف كعػب، (ٜٕ)وطمية بػف هضػيمة، (ٕٛ)جعدبة
 .(ٖٗ)وليمم تمة تبد الريمف بف ابي ليمم، (ٖٖ)وجميمة بهت يماـ، (ٕٖ)وابو شقرة

وتهػػد ترضػػه لمعمومػػات الترجمػػة تػػدرَّج فياػػا فبػػدأ باسػػـ المتػػرجـ واسػػـ أبيػػه ثػػـ 
الكهيػػة وبعػػدها ذكػػر المعمومػػات المتػػوافرة لديػػه والتػػي جمعاػػا مػػف مصػػادرى ثػػـ  المقػػب ثػػـ

 .هذا اذا تػوافرت لػه المعمومػات .(ٖ٘)ذكر الوفاة كما في ترجمة تمرو بف توؼ المزهي
وأيياها  وتهد تدـ توافر المعمومػات لػـ يػذكر إ  مػا تهػدى فيسػب مثػاؿ أـ تبػد اهلل مػف 

 .(ٖٙ)بهي زهرة
يرفا  ويركة أي اهه يهطػؽ اليػرؼ هطقػا  باصػة اليػروؼ  وذكر ا سـ بيروفه

فػػػػػذكر مػػػػػث   سػػػػػببرة األسػػػػػدي ، المشػػػػػتبه باػػػػػا والتػػػػػي يتويػػػػػن يصػػػػػوؿ التصػػػػػييؼ فياػػػػػا
وذكرهػػا فػػي بدايػػة الترجمػػة وأيياهػػا  كػػاف فػػي هاايػػة الترجمػػة  (ٖٚ)ثالمقتويػػة بالسػػيفث:وفػػاؿ

 .(ٖٛ)كما في ترجمة تطية بف بسر
 اإلحالخ  -2

وكػػاف ذلػػؾ دافعػػا  مهػػه لميػػرص ، اـ اإليػػا ت فػػي تراجمػػهابػػف األثيػػر هظػػ اتتمػػد
تمم مهاجيته التي اتبذها في تهظيـ تراجمه بيسب اليػروؼ الاجاخيػة كمػا مػر ذكرهػا 

 .ويد اتبذت اإليا ت في تراجمه أشكا   ومقاصد مبتمقة، آهقا  
فايػػاؿ الػػم ترجمػػة  يقػػة كمػػا فػػي ترجمػػة أـ ، وأشػػار الػػم ذلػػؾ أشػػارة صػػريية

وسػػػػتذكر فػػػػي الكهػػػػم اف شػػػػال اهلل ، وهػػػػي أـ الضػػػػياؾث:ت مسػػػػعود فقػػػػاؿالضػػػػياؾ بهػػػػ
 .(ٜٖ)ثتعالم

وأياؿ تارة أبر  الم ترجمة سابقة لوجود ا بت ؼ في ا سـ كما فػي ترجمػة 
 .(ٓٗ)ثويد تقدـ في األسود، وييؿ اسود بف بزاتي ا سمميث:بزاتي بف اسود ياؿ

فػػي ترجمػػة صػػيقي بػػف وأيػػاؿ مػػرة أبػػر  الػػم مػػا اشػػتار بػػه المتػػرجـ لػػه كمػػا 
وهػذكرى ، وهػو مشػاور بكهيتػه ... ابو ييس األهصاري، صيقي بف ا سمتث:ا سمت ياؿ
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ويػػد ابتمػػؼ فػػي ث:وبريػػر ابػػو هريػػرة يػػاؿ، (ٔٗ)ثفػػي الكهػػم اف شػػال اهلل تعػػالم أتػػـ مػػف هػػذا
واهمػػا هستقصػػي ، ويػػرد ذكػػرى فػي األبػػواب التػػي سػمي باػػا، اسػـ ابػػي هريػػرة ابت فػا  كثيػػرا  

 .(ٕٗ)ثفاهاا اشار مف جمين أسماخه، كهيته ذكرى تهد
وأياؿ أيياها  لترجمة سابقة ل بتصار وتجاوز لمتكرار فمث   فػي ترجمػة طقيػؿ 

 .(ٖٗ)ثويد تقدـ هسبه تهد ذكر أبيهث:بف ابي كعب األهصاري ياؿ
وأيياهػػػا  أبػػػر  أيػػػاؿ إيػػػا ت تديػػػدة متدابمػػػة لوجػػػود أكثػػػر مػػػف اسػػػـ لممتػػػرجـ 

، (ٙٗ)وذكػػواف، (٘ٗ)لػه تػدة أسػػمال وهػي اسػمـ (ٗٗ)راهيـ ابػي رافػػنمثػاؿ ذلػػؾ إبػ، يعػرؼ بػه
، (ٕ٘)وميمػػػػػػػػوف، (ٔ٘)وماػػػػػػػػراف، (ٓ٘)وهرمػػػػػػػػز، (ٜٗ)وشػػػػػػػػقراف، (ٛٗ)وطامػػػػػػػػاف، (ٚٗ)وصػػػػػػػػال 
ويػػرد فػػي ث:فمػػهاـ أيػػاؿ إيالػػة صػػريية كمػػا فػػي اسػػمـ يػػاؿ .(ٗ٘)وابػػو رافػػن، (ٖ٘)وكيسػػاف

الػػم اإليالػػة بػػؿ ذكػػر فقػػط وفػػي القسػػـ البػػر لػػـ يشػػر ، (٘٘)ثتعػػالم الكهػػم اف شػػال اهلل
اسػمه : ييػؿث:اسما  وايدا  مػف أسػماخه او تػددا  مػف أسػماخه المتعػددة كمػا فػي شػقراف يػاؿ

وذكػػػػػر أيياهػػػػػا  اهػػػػػه ورد ابػػػػػت ؼ فػػػػػي ا سػػػػػـ كمػػػػػا ورد فػػػػػي ترجمػػػػػة ابػػػػػي ، (ٙ٘)ثصػػػػػال 
ويػػػد ذكرهػػػاى فػػػي  .صػػػال : وييػػػؿ .إبػػػراهيـ: وييػػػؿ .اسػػػمـ: ابتمػػػؼ فػػػي اسػػػمه فقيػػػؿثرافػػػن

 .(ٚ٘)ثالجمين
وأيػػاؿ أيياهػػا  أبػػر  الػػم اسػػـ مبتمػػؼ وابت فػػه كػػاف تهػػد أصػػياب المصػػادر 

تمػرو ث:يمػت هسػبه ابػف مهػدى فقػاؿثالرخيسة كما في ترجمة تمرو بف ثابت األوسي فقاؿ
فػاف اصػيـر ، وهذا هسػب غيػر صػيي  .بف ثابت بف ويش بف أصـر بف تبد ا شاؿ ث

، صػػيـر بػػػف تبػػد ا شػػػاؿفاهػػػه جعػػؿ ا، ويػػػد أسػػقطه ايضػػا، ألسػػػـ جػػد لػػه، لقػػب تمػػرو
والصػػواب مػػا ذكرهػػاى فػػي ،  بػػد مهامػػا (زغبػػة وزتػػورال)وبيهامػػا لػػو كػػاف هسػػ   صػػيييا  

 .(ٛ٘)ث... ،تمرو بف اييشث:ويد ابرج ابف مهدى ترجمة أبر  فقاؿ .هسبه
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وله تراجـ أبر    يصرح باإليالة الياا من اف لاا ترجمة أبر  او أكثر كمػا 
ولػـ  (ٜ٘)ثاسػمه المبػارؽ: ابتمؼ في اسمه فقيؿث:بوس اذ ياؿفي ترجمة تبد اهلل ابي يا

 .(ٓٙ)يشر باية أشارة الم ترجمته األبر  باسـ مبارؽ بف تبد اهلل الشيباهي
ويييػؿ أيياهػػا  بيسػػب شػػارة المتػرجـ لػػه فػػي المكػػاف التػي يػػط باػػا واشػػتار باػػا 

بشػر وأهػؿ  أهػؿ الشػاـ يقولػوف ... بشػر: ويقػاؿث:فمث   في ترجمة بشر بف جيػاش يػاؿ
 .(ٔٙ)ث... العراؽ يقولوف بسر

كما أورد إيا ت ارجاتية والتػي تشػير بػدورها الػم الديػة فػي اإليالػة كمػا جػال 
وييػػؿ فيػػه ابػػو تبػػد الػػريمف ويػػرد فػػي موضػػعه اف ث:فػػي ترجمػػة ابػػي تبػػد اهلل القيهػػي يػػاؿ

ابػػو ): ؿابػػو تبػػد الػػريمف القيهػػي ويػػد ذكػػرى ابػػف مهػػدى فقػػاث:يػػاؿ ثػػـ .(ٕٙ)ثتعػػالم شػػال اهلل
 .(ٖٙ)ثويد تقدـ (تبد اهلل القيهي

لػه ذكػر فػي ث:وههاؾ إيا ت كاف يػد ابطػا فياػا فمػث   فػي ترجمتػه لعػداس يػاؿ
وهو بطا والصيي  اف ذكرى جال في وفػاة بديجػة وابػي طالػب  (ٗٙ)ث(صقة الهبي )

( فػي يديثػه تػف أذ  ثقيػؼ لمرسػوؿ )، ( الػم الطػاخؼ وتػودىوذهاب الرسوؿ )
 .(٘ٙ)ثها القصة في تداسوذكر ث:فقاؿ

وله إيا ت أبر  ذكر اهه سبؽ اف هقذها كما في ترجمة أـ كمثـو بهت سػايؿ 
والصيي  تدـ ورودها في ترجمة زوجاا ابي ، (ٙٙ)ثويد ذكرهاها في ترجمة زوجااث:ياؿ

 .(ٚٙ)سيرة ابف ابي رهـ
اف كؿ مػا تقػدـ مػف أهػواع اإليػا ت كاهػت إيػا ت ضػمف إطػار الكتػاب هقسػه 

ولكػف ههػاؾ إيػا ت الػم مصػادر تاريبيػة ، (أسد الغابة في معرفػة الصػيابة) موسوـال
 .أبر  ليست ضمف إطار الكتاب وذلؾ اما لطوؿ اليػديث المػذكور او ألسػباب أبػر 

فػي ، فاسػتميقه ... :فمما يرأ زياد الكتاب ياؿث:كما ورد في ترجمة زياد بف سمية اذ ياؿ
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ويػػد ذكرهػػاى مستقصػػم فػػي الكامػػؿ فػػي ، وأربعػػيفوذلػػؾ سػػهة أربػػن ، تركهػػاى يػػديث طويػػؿ
 .(ٛٙ)ثالتاريم

واتصػؿ  ... لما ولػي تمػي الب فػة اسػتعمؿ زيػادا  تمػم فػارسثوجال في الكامؿ
 ،الببر بمعاوية فسػالى ذلػؾ وكتػب الػم زيػاد يتاػددى ويعػرض لػه بػو دة ابػي سػقياف إيػاى

له أه  ويد كاهت مف ابي وبمغ ذلؾ تميا فكتب اليه اهي وليتؾ ما وليتؾ واها أراؾ  ...
 والسػ ـ، فايػذر ثػـ ايػذر ... واف معاوية يػاتي اإلهسػاف مػف بػيف يديػه ... سقياف فمتة

فاسػػتميقه  ... وكػػاف مػػف أمػػر زيػػاد ومصػػاليته معاويػػة مػػا ذكرهػػاى، فممػػا يتػػؿ تمػػي ...
( اف رسػػػػوؿ اهلل )، معاويػػػػة وكػػػػاف اسػػػػتميايه أوؿ مػػػػا ردت أيكػػػػاـ الشػػػػريعة ت هيػػػػة

مف زيػاد بػف : وكتب زياد الم تاخشةث:ثـ ياؿ .(ٜٙ)ثد لمقراش ولمعاهر اليجريضم بالول
فكتػب مػف ، فييػتك بػذلؾ، الم زيػاد بػف ابػي سػقياف: وهو يريد اف تكتب له، ابي سقياف

وتظػـ ذلػؾ تمػم المسػمميف تامػة وتمػم بهػي أميػة  .تاخشة أـ المػؤمهيف الػم ابهاػا زيػاد
ومػف اتتػذر ث:ثـ ياؿ (ٓٚ)ثفاضربها تهااوجر  أياصيص يطوؿ بذكرها الكتاب ، باصة

  ياجػػة ، اهمػػا اسػػتميؽ معاويػػة زيػػادا  ألف اهكيػػة الجاهميػػة كاهػػت أهواتػػا  : لمعاويػػة يػػاؿ
فسػمن أبػػوى ، أراد زيػػاد اف ييػك بعػػد اف اسػتميقه معاويػػة: ييػؿ ... ،الػم ذكرهػا جميعاػػا

 مغيػرة ابػػف شػػعبةوكػاف ماػػاجرا  لػه مػػف يػيف بالقػػه فػي الشػػاادة بالزهػا تمػػم ال، ابػو بكػػرة
 .(ٔٚ)ثجزاؾ اهلل بيرا  فمقد بمغت في الهص : فترؾ زياد اليك وياؿ ...

ويػػد استقصػػيها هػػذى ث:والشػػيل هقسػػه فػػي ترجمػػة تمػػرو بػػف سػػالـ البزاتػػي يػػاؿ
وأيػػاـ ث:فػػذكر فػػي الكامػػؿ فػػي فػػت  مكػػة يػػاؿ .(ٕٚ)ثاليادثػػة فػػي كتابهػػا الكامػػؿ فػػي التػػاريم

دي البػرة ورجبػا  ثػـ اف بهػي بكػر بػف تبػد مهػاة بعد غزوة مؤتػة جمػا، (رسوؿ اهلل )
وكاهػت بزاتػة فػػي ، تػدت تمػم بزاتػة وهػـ تمػم مػال لاػـ باسػقؿ مكػة يقػاؿ لػه الػوتير

وكػاف سػبب ذلػؾ اف ، وبكر في تاد يػريش فػي صػم  اليديبيػة، (تاد رسوؿ اهلل )
ميػة البكػري فػي الجاه ... وكاف يميقػا  لسسػود ... رج   مف بهي اليضرمي اسمه مالؾ
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فعػدت بهػو بكػر تمػم رجػؿ مػف ، فمما كاف بارض بزاتة يتموى وابػذوا مالػه، برج تاجرا  
فممػا كػاف صػم   ... فقتمػوهـ ... فعدت بزاتة تؿ بهي األسػود بػف رزف، بزاتة فقتموى

( ودبمػػت بكػػر فػػي تاػػد يػػريش اغتهمػػت اليديبيػػة ودبمػػت بزاتػػة فػػي تاػػد الهبػػي )
ؾ اف رجػػ   مػػف بزاتػػة سػػمن رجػػ   مػػف بكػػر كػػاف سػػبب ذلػػ: وييػػؿ ... بكػػر تمػػؾ الادهػػة

( فشػػػػجه الشػػػػر بيػػػػهاـ وثػػػػارت بكػػػػر ببزاتػػػػة يتػػػػم بّيتػػػػو هػػػػـ يهشػػػػد هجػػػػال الهبػػػػي )
وأتاهػػت يػػريش بهػػي بكػػر تمػػم بزاتػػة بسػػ ح ودواب وياتػػؿ معاػػـ ث:ثػػـ يػػاؿ (ٖٚ)ثبػػالوتير

فممػا هقضػت بكػر ويػريش العاػد الػذي بيػهاـ وبػيف الهبػي  ... جماتة مف يريش مبتقيف
( بػػػر )( ج تمػػػرو بػػػف سػػػالـ البزاتػػػي ثػػػـ الكعبػػػي يتػػػم يػػػدـ تمػػػم رسػػػوؿ اهلل )

 :المديهة فويؼ ثـ ياؿ
 الهمممممممممممم مدممممممممممم  د  ممممممممممم     ممممممممممم م  

 

  ممممممممممممي  األدممممممممممم    األممممممممممم  م  مممممممممممم م 
 :ملى من مد هت م األ ت اق ل  

 ( ممممج  ممع    س  م م د  ٌرك  ممقمف)
 يػػد هصػرت يػا تمػػرو بػف سػالـ   ثػػـ تػرض لرسػػوؿ اهللث:(فقػاؿ رسػوؿ اهلل )

(تهاف مف السمال فقاؿ ) :وكػافث:ثػـ يػاؿ .(ٗٚ)ثإف هذى السيابة لتسػتاؿ بهػي كعػب 
يمػػؼ أبيهػػا وأبيػػه : فماػػذا يػػاؿ تمػػرو بػػف سػػالـ، بػػيف تبػػد المطمػػب وبزاتػػة يمػػؼ يػػديـ

 .األتمدا
( ثػػـ بػػرج بػػػديؿ بػػف وريػػػال فػػي هقػػػر مػػف بزاتػػػة يتػػم يػػػدموا تمػػم الهبػػػي )

: تجاز وأمر الهاس بالتجايز الػم مكػة ويػاؿ (ثـ اف رسوؿ اهلل ) ... فهادوى المديهة
 .(٘ٚ)ث... الماـ بذ العيوف واألببار تف يريش يتم هبغتاا في ب دها
ويػػد استقصػػيها ذلػػؾ فػػي ث:كػػذلؾ مػػا جػػال فػػي ترجمػػة يػػارب بػػف األسػػود اذ يػػاؿ

 .(ٙٚ)(المباب في تاذيب األهساب) كتاب
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فػاف ، يبيمتػي ثقيػؼاألي ؼ فػي هسػبه الػم ايػد : وفاته ايضاث:فذكر في المباب
ومػهاـ تػروة بػف مسػعود ، وهػـ األيػ ؼ، ثقيقا ولد توفا وجشـ فولد تػوؼ تػدة بطػوف

بف معتب بف مالؾ بف كعب بف تمرو بف سعد اليجاج بف يوسؼ بف اليكـ ابف أبػي 
 .(ٚٚ)ثوولد مالؾ يذكروف في المالكي .تقيؿ بف مسعود بف تامر بف معتب وغيرهـ

كمػػا فػػي  .ادر أبػػر  ولكػػف مػػف دوف اإلشػػارة الياػػاوأيياهػػا  لػػه إيػػا ت الػػم مصػػ
ولكهػه لػـ يػذكر أّيػة يػديث  (ٛٚ)ثلاا ذكػر فػي اليػديثث:ترجمة صقية بهت ميمية اذ ياؿ

 .(ٜٚ)و  مصدرى في ييف اف ميققي الكتاب أوردوا مصادر اليديث
يتضػػػ  مػػػف بػػػ ؿ تػػػدد مػػػف اإليػػػا ت التػػػي أوردهػػػا ابػػػف األثيػػػر الػػػم مصػػػادر 

رة الػم تمػؾ المصػادر اهػه هقػؿ تمػؾ اإليػا ت كمػا وردت اليػه مػف أبر  مف دوف اإلشػا
دوف التيقػؽ مهاػػا ويبػدو اهػػه اتتمػد تمػػم أسػموب الهقػػؿ المباشػر مػػف مصػادرى مػػف دوف 

كمػا فػي الترجمػة ، الويوؼ تمم مرجعية المعمومات التي أثبتاا فػي كتابػه )أسػد الغابػة(
أورد اإليػػا ت التػػي أشػػار المػػذكورة أتػػ ى دوف التيقػػؽ مػػف صػػية اإليالػػة فػػي يػػيف 

ويتض  مف ذلػؾ اف ابػف األثيػر اتتمػد فػي  .الياا في تراجـ أبر  بشكؿ واض  ودييؽ
تػػدد مػػف التػػراجـ تمػػم أسػػموب إيػػراد المعمومػػات دوف ا هتمػػاـ الواضػػ  ب يا تاػػا ممػػا 
يشػػػػير الػػػػم تػػػػدـ اهتمامػػػػه بالمهاجيػػػػة التاريبيػػػػة المتعمقػػػػة باإليػػػػا ت مقارهػػػػة باسػػػػموبه 

 .رصيهيف في كتابه الكامؿ في التاريمومهاجه ال
اما موين اإليالة فمهاا ما كاف في بداية الترجمة ومهاا في وسػطاا ومهاػا فػي 

 :هاايتاا وكما في األمثمة التية
تقػػدـ ث:فامػػا اإليالػػة فػػي البدايػػة فكمػػا جػػال فػػي ترجمػػة سػػامة بهػػت سػػاؿ اذ يػػاؿ

 .(ٓٛ)ثهسباا في ترجمة أبياا
ويػػرد فػػي ث:مػػا جػػال فػػي ترجمػػة زيػػد بػػف الصػػامت فقػػاؿوأمػػا اإليالػػة الوسػػطية فك

 .(ٔٛ)ث... الكهم َأتَـّ مف هذا اف شال اهلل تعالم
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ويػػرد ذكػػرى فػػي ث:ومثػػاؿ اإليالػػة فػػي الهاايػػة يولػػه فػػي ترجمػػة القاسػػـ بػػف الربيػػن
 .(ٕٛ)ثالكهم اف شال اهلل تعالم

التػي  اف هذا الترتيب في موين اإليا ت ربما ورد مرتبػا تمػم وفػؽ المعمومػات
 .ذكرها

 األسلىب  -3
لمػػػا كػػػاف كتابػػػه هػػػذا هػػػو هتػػػاج مػػػا جمعػػػه مػػػف الكتػػػب األساسػػػية والتػػػي تػػػدت 
مصادرى الرخيسة وهي ما ألقه اليافظاف ابو تبد اهلل ابف مهدى وابػو هعػيـ ايمػد بػف تبػد 
اهلل ا صقااهياف واإلماـ ابو تمر ابف تبد البر القرطبي ومف بعدهـ ابو موسم ميمد 

فمف الضػروري اف يبطػر ، ي كاف كتابه استدراكا  لما جال به ابف مهدىبف ابي بكر الذ
بباؿ كؿ مف يتصق  كتابه هذا اف يعمـ اهػه لػـ يجمػن مػف هػذى الكتػب فيسػب مػف دوف 
اف ياتي بشيل جديد يضيقه الػم مػا جمػن بػؿ جمعاػا وأضػاؼ الياػا أشػيال جوهريػة لػـ 

وتبػد ، (ٗٛ)وبػراش الكمبػي، (ٖٛ)كما جال في ترجمػة اكػثـ بػف صػيقي، تكف فياا مف يبؿ
وابػػػي ، (ٚٛ)وهػػػافن ابػػػو سػػػميماف، (ٙٛ)ويػػػيس بػػػف سػػػعد األهصػػػاري، (٘ٛ)اهلل بػػػف ابػػػي ربيعػػػة

 .(ٜٛ)وسممم بهت تميس، (ٛٛ)الميـ
هػػو شػػيل مػػف التواضػػن اتتػػادى  (ٜٓ)ثاف اجمػػن بػػيف كتػػباـ األربعػػةث:ولكػػف يولػػه

ا ولكػػػهاـ يعزوهػػػه الػػػم المؤربػػػوف السػػػابقوف ألهاػػػـ   يَّػػػدتوف بشػػػيل اهاػػػـ ابتػػػدتوى أبػػػد
وهػذى الطريقػة ، صػغيرا  تجػاى أتمػاؿ سػالقياـ، ويعدوف تمماـ ماما كاف كبيػرا  ، أس فاـ

 .(ٜٔ)اف دلت تمم شيل ف هما تدؿ تمم شيل مف التواضن المقبوؿ
وهظػػرا  ، ويمكػػف القػػوؿ اف طريقػػة تػػرض الكتػػاب بمػػا فيػػه كػػاف باسػػموب جػػذاب

مهاجػػه وهػػو كمػػا يبػػدو واضػػيا  باهػػه هقػػؿ جميػػن لكوهػػه أكثػػر ايتباسػػا  فقػػد يػػدد أسػػموبه و 
التػػراجـ الموجػػودة فػػي المصػػادر األساسػػية المػػذكورة آهقػػا  مػػا تػػدا التػػراجـ المتكػػررة مهاػػا 
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كمػػا ، ولػـ يتػرؾ أيػة ترجمػة يتػػم الباطخػة فهقماػا كمػا هػي ثػػـ صػي  البطػا الػوارد فياػا
 .(ٕٜ)جال في ترجمة بريدة بف سقياف ا سممي

بمػػا يالػػه باهػػه لػػـ يتػػرؾ أيػػة ترجمػػة يتػػم ولػػو لػػـ تػػرؽ لػػه  كمػػا اهػػه التػػـز تمامػػا  
فػػذكرها تمػػم الػػرغـ مػػف اتتراضػػه تمياػػا وتمػػم صػػية مػػا جػػال باػػا او هكراهػػه لاػػا تمامػػا  

ولػو لػـ هشػرط اههػا   هتػرؾ ترجمػة لتركهػا هػذى ث:كما جال في ترجمة زوبعػة الجهػي فقػاؿ
 .(ٖٜ)ثوأمثالاا

فػي اتتمػاد  (أصػياب اليػديث)ف ويد جر  تمم أسموب مف سبقه مف الميّدثي
سمسمة اإلسهاد ألهه أوض  اف معرفة الصيابي مامة في السُّهة ويجب معرفػة المتػرجـ 
لػػه وتػػػف مػػػف ابػػػذ ألهميتػػػه فػػػي أمػػػور الشػػرع والسُّػػػهة كمػػػا فػػػي ترجمػػػة مشػػػرح ا شػػػعري 

 .(ٜٗ)ث... ب سهادى الم ابي بكر ... اببرها يييمث:فقاؿ
يػداث كمػا ورد فػي ترجمػة اسػعد بػف يارثػة كما اسػتعمؿ فػي أسػموبه الػربط باأل

وكػػػػاف الجسػػػػر أيػػػػاـ تمػػػػر بػػػػف ث:تػػػػف ببػػػػر استشػػػػاادى اهػػػػه استشػػػػاد يػػػػـو الجسػػػػر فقػػػػاؿ
 .لمساولة وتقريب الصورة (ٜ٘)ثالبطاب

كما اهػه شػرح العبػارة التػي رأ  فياػا غموضػا  وأتطػم معهػم لمػا ذكػرى مػف اسػـ 
ويقػػػاؿ لولػػػد تػػػوؼ بػػػف ث:ؿالعكمػػػي يػػػا ... او لقػػػب فمػػػث   فػػػي ترجمػػػة الهمػػػر بػػػف تولػػػب

 .(ٜٙ)ثفغمبت تمياـ، ألهاـ ممف يضهتاـ امة اسماا تكؿثتكؿث:واخؿ
وكعادتػػه فقػػد تمػػد الػػم ا بتصػػار ويمػػة الكػػ ـ كمػػا فػػي ترجمػػة تمػػي بػػف ابػػي 

وكػػػػػذلؾ يػػػػػاؿ ، (ٜٚ)ثوأببػػػػػارى فػػػػػي يروبػػػػػه كثيػػػػػرة   هطػػػػػوؿ بػػػػػذكرهاث:يػػػػػاؿ ()طالػػػػػب 
 .(ٜٛ)ثما فمهقتصر تمم هذا  يمكف استقصال ذكره ()وزهدى وتدله ث:ايضا

وأيياها  ياتي أسموبه وصقيا  يصؼ شبصية المترجـ له كما في ترجمػة تاخشػة 
وصػػػقاا باهاػػػػا فقياػػػة تارفػػػة بػػػػالقراخض طيبػػػة شػػػػاترة  ()بهػػػت ابػػػي بكػػػػر الصػػػديؽ 
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( وفقااػػػا جػػػال مػػػف شػػػدة م زمتاػػػا لمرسػػػوؿ ) (ٜٜ)صػػػدةيقة بهػػػت صػػػدةيؽ بريخػػػة مبػػػرَّأة
 .كوهاا زوجته

موبه فػػي تػػدد مػػف التػػراجـ بػػدور الشبصػػية التػػي تػػرجـ لاػػا كمػػا فػػي وتػػاثر أسػػ
 .الذي يظار اهه كاف سرين ا هقعاؿ (ٓٓٔ)ترجمة جهدب بف جهادة

وله في الهقؿ أسموب آبر فعهدما يهقؿ الك ـ مػف الصػدر الػرخيس ويهتاػي مهػه 
 .(ٔٓٔ)اهتام ك مه( كما في ترجمة ديمـ بف فيروز) :يقوؿ

 اتمػػـ( فػػي الترجمػػة التػػي يشػػؾ فػػي صػػية معموماتاػػا كمػػا كمػػا أورد كممػػة )واهلل
 .وهها تتض  أماهته ودية معموماته .(ٕٓٔ)في ترجمة هالة بهت بويمد
وأشار لذلؾ في تراجمه كما في ترجمة ثابت بػف بهسػال ، ويد  يبت في يكمه
 فاف الهسب مبتمؼ في األب والجد،  شؾ اهه غيرى: يمتث:اذ ياؿ في الك ـ تف هسبه

 .(ٖٓٔ)ثف  ادري كيؼ اشتبه تميه ...
اف شػػال اهلل )كمػػا اهػػه أورد فػػي تػػدد مػػف التػػراجـ وبباصػػة فػػي اإليػػا ت كممػػة 

تعػػالم( مػػا يػػدؿ تمػػم طبيعتػػه الديهيػػة المسػػممة المؤمهػػة بػػاهلل كمػػا جػػال مػػث   فػػي ترجمػػة 
 :المهذر بف سعد فقاؿ

 .(ٗٓٔ)ثث وهذكرى في الكهم اف شال اهلل تعالم
الم رواتاا ممف سمن مهاـ باستعماله )اببرها( كما في ترجمة ويهسب األببار 

، (ٙٓٔ)كما في ترجمػة تبػد الػريمف بػف سػهة ا سػممي (يدثهي)و ، (٘ٓٔ)اهس بف الهصر
ممػا يػدؿ وثايػة تراجمػه فضػ   تػف ، (ٚٓٔ)و )يدثها( كما في ترجمة تػـ جبػر بػف تتيػؾ

ذكػػػرى الوايػػػدي فػػػي ث:د يػػػاؿو)ذكػػػرى( كمػػػا فػػػي ترجمػػػة معبػػػد بػػػف بالػػػ ذكػػػرى التػػػراجـ ب سػػػهاد
وذكػػر ، (ٜٓٔ)ثيالػػه جعقػػرث:و)يالػػه( كمػػا فػػي ترجمػػة ابػػي لقػػيط يػػاؿ ،(ٛٓٔ)ث... الصػػيابة

 :يػػاؿ ابػػف اسػػيؽث:فػػي هجرتػػه يػػاؿ ()ايضػػا )يػػاؿ( فقػػي ترجمػػة تمػػر بػػف البطػػاب 
كمػػػا ذكػػػر ، (ٔٔٔ)ذكػػػر )أهباهػػػا( ()وايضػػػا فػػػي ترجمػػػة تمػػػر بػػػف البطػػػاب ، (ٓٔٔ)ث...
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)ورو  تهه( كما فػي ترجمػة تبػد الػريمف ، (ٕٔٔ)ساتدة بف يراـ)رو ( كما في ترجمة 
 .(ٖٔٔ)بف أـ اليكـ

، وهكذا كػاف أسػموب توثيقػه لمػا أوردى مػف معمومػات فاسػهدها الػم مػف جػال باػا
وباػػػػذا كػػػػاف هػػػػاي   وصػػػػقيا  كمػػػػا واستشػػػػاد ب يػػػػات يرآهيػػػػة كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة رفاتػػػػة بػػػػف 

، (٘ٔٔ)روة بػػػف تمػػػرو األهصػػػاريوأياديػػػث هبويػػػة شػػػريقة كمػػػا فػػػي ترجمػػػة فػػػ، (ٗٔٔ)وهػػػب
بعػد اف كػاف متػدرجا  فػي  (ٙٔٔ)وأبيات شعرية كما في ترجمة معقؿ بف سػهاف بػف مطاػرة

 .ترض ا سـ والكهية والمقب ثـ ترض المعمومات
يكمف اف هستهتك مما سبؽ اف أسموبه كاف سمسا  واضيا  مقاوما  فيه شيل مف 

رح الغريب والصػعب الػذي صػادفه فػي الروتة تغمب تميه البساطة وتدـ التكمؼ فقد ش
مما أغهم القارئ تف استشارة القاموس إ  ما هدر وتمم الرغـ مف ، التراجـ واألياديث

كثػػرة الهقػػؿ ي يػػظ اف أسػػموبه البػػاص بػػاؿ مػػف الغمػػوض والتعقيػػد المعهػػوي والمقظػػي 
يػػد ولػيس فػي كتابػػه أسػموب سػػجن و  ازدواج و  اسػتعارات و  تشػبياات إ  مػػا هػدر او 
امػا  .يكوف معدوما  وهذى الميسػهات المقظيػة كثيػرا  مػا ت يػظ فػي أسػاليب كدتَّػاب تصػرى

 .كتابته فكاهت مرسمة
وكاف يتوبم مف طريقته هذى في الكتابة الساولة وتػدـ التكمػؼ الضػارب تمػم 

ومػػف جاػػة أبػػر  فػػاف الكتابػػة المرسػػمة تػػؤدي ، أكثػػر الكتابػػة المسػػجوتة هػػذا مػػف جاػػة
تمامػػػا  وربمػػػا تقصػػػر تػػػف الكتابػػػة المسػػػجوتة وذلػػػؾ لتقيػػػدها بهظػػػاـ المعهػػػم المطمػػػوب 

 .السجن
بػػراج كتابػػه إبراجػػا  طيبػػا   إ  اف ، وتمػػم الػػرغـ مػػف جاػػودى فػػي هػػذا المجػػاؿ وار

ههػػاؾ تػػددا  مػػف الم بػػذ تميػػه مهاػػا اهػػه اتبػػن اثػػر ابػػف مهػػدى وابػػي هعػػيـ وابػػي تمػػر وابػػي 
مػػهاـ تػػف أبيػػه وتػػف أبيػػه موسػػم وهقػػؿ تػػهاـ فهقػػؿ مػػهاـ األشػػباص الػػذيف رو  كػػؿ 

وجدى وباله وتمه واف كاف الراوي ومف يػروي تػهاـ مجاػوليف مثػؿ رجػؿ مػف بمػي تػف 
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ثػػـ ذكػػر اليػػديث الػػذي رواى ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذي مػػف بمػػي دوف ذكػػر شػػيل تػػف  (ٚٔٔ)أبيػػه
الرجػػؿ وأبيػػه ويػػد ابتمػػؼ ههػػا مػػن هقسػػه فػػي يولػػه بػػاف الغػػرض مػػف الترجمػػة هػػو معرفػػة 

 .ل طمخهاف تمم صية اليديثالصيابي راوي اليديث 
كما اهه كرر تددا  مف األسمال أكثر مف مرة وههػا ابتمػؼ ايضػا مػن هقسػه فقػد 
ذكر اهه ابرج ترجمة وايدة وهبه تمياا إ  اهه ابرج الترجمة وباسمال مبتمقة وفي كؿ 

وجهػدب بػف ، (ٛٔٔ)ترجمة ذكر معمومة غيػر التػي يبماػا كمػا فػي ترجمػة بريػر ابػي هريػرة
 .تمم سبيؿ المثاؿ (ٜٔٔ)جهادة
 املضمىن: ثانيا

 السم والكنيح واللقة -1
ابف األثير تراجمه بصورة مبتمقة فمهاا ما ابتدأت با سـ الكامؿ والهسػب  رتب

، ثـ الكهية ثـ المقب ويد اتتمد هذا الترتيػب مػف الجػزل األوؿ الػم هاايػة الجػزل البػامس
ا سػػـ والهسػػب والمقػػب بػػدوف  واتتمػػد، (ٕٓٔ)كمػػا فػػي ترجمػػة اليػػارث بػػف تػػوؼ بػػف أسػػيد

واتتمػػد ايضػػا ا سػػـ واسػػـ األب والمقػػب ، (ٕٔٔ)كهيػػة كمػػا فػػي ترجمػػة ببػػاب بػػف ييظػػي
وذكػػػر أيياهػػا  ا سػػػـ واسػػػـ األب ، (ٕٕٔ)بػػدوف هسػػػب كمػػا فػػػي ترجمػػة تبػػػد اهلل بػػػف مقػػرف

، (ٖٕٔ)والكهية والمقػب بػدوف هسػب كمػا فػي ترجمػة تبػد اهلل بػف تبػد الػريمف ابػي روييػة
 .(ٕٗٔ)يذكر المقب ثـ ا سـ ثـ الكهية كما في ترجمة األيهؼ بف ييس وأيياها  

، (ٕ٘ٔ)كما يذكر أيياها  أبػر  ا سػـ والمقػب فقػط كمػا فػي ترجمػة معاويػة الميثػي
وذكػر ا سػػـ ، (ٕٙٔ)وذكػر ايضػا ا سػـ واسػػـ األب فقػط كمػا فػػي ترجمػة لبيػد بػػف تطػارد

وابػػف أبػػي  ... ابػػو: مػػف هػػذا فقػػاؿ وأيياهػػا  أورد أكثػػر .(ٕٚٔ)فقػػط كمػػا فػػي ترجمػػة لبيػػد
كمػػا أورد فػػي بعػػض التػػراجـ يتػػم اسػػـ ، (ٕٛٔ)وهكػػذا كمػػا فػػي ترجمػػة األسػػود بػػف سػػقياف

وهػذا جػػال مػف ميصػمة مػػا هقػؿ مػػف  .(ٜٕٔ)األـ كمػا جػال فػػي ترجمػة مطمػب بػػف يهطػب
فاػذا ابػو تمػر بػف ، المصادر الرخيسة التي اتتمد تمياػا فػي تػاليؼ كتابػه وايتقػم أثرهػا
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لبر صايب ا ستيعاب هو الذي تعمؽ فػي إيضػاح هسػب المتػرجـ لػه بييػث يػاؿ تبد ا
ابػػػف أبػػػي فػػػ ف او ابػػػو فػػػ ف او ابػػػف تػػػـ فػػػ ف وهكػػػذا كمػػػا جػػػال فػػػي ترجمػػػة : أيياهػػػا  

 .(ٖٓٔ)مطمب بف أزهر
امػػا الجػػزل السػػادس وهػػو كتػػاب الكهػػم فرتبػػه تمػػم أسػػاس الكهيػػة فايياهػػا  يػػذكر 

وأيياهػػا   ،(ٖٔٔ)ب كمػػا فػػي ترجمػػة ابػػي بزيمػػة يربػػوعالكهيػػة ثػػـ ا سػػـ ثػػـ الهسػػب ثػػـ المقػػ
كما يذكر أيياها  أبر  الكهية والمقب فقط ، (ٕٖٔ)الكهية فقط كما في ترجمة ابي يصيقة

وأيياهػا  الكهيػة مػن القرابػة كمػا فػي ترجمػة ابػي ، (ٖٖٔ)كما فػي ترجمػة ابػي جهيػدة القاػري
وذكػػر الكهيػػة والمقػػب ، (ٖٗٔ)ثجػػد بالػػد بػػف معػػداف، ابػػو بالػػد الكهػػديث:بالػػد الكهػػدي يػػاؿ

 .(ٖ٘ٔ)وا سـ كما في ترجمة ابي رافن الصاخغ
ويد أورد كهية وايدة تمم األتـ األغمب ولكهه يد يورد لممترجـ له كهيتػيف كمػا 

 .(ٖٙٔ)ثابو ميمد: وييؿ، يكهم أبا تبد اهلل: في ترجمة تمرو بف العاص ياؿ
ابتمؼ في ترتيبه بالهسػبة  اما الجزل السابن فاو باص لمهسال الصيابيات ويد

ل سـ والكهية والمقب كما في كتاب الرجاؿ الصيابة فقد ذكر تددا  مػف التػراجـ ابتػدالا  
وأيياهػػػا  ا سػػػـ والهسػػػب ، (ٖٚٔ)با سػػػـ ثػػػـ الهسػػػب كمػػػا فػػػي ترجمػػػة راخطػػػة بهػػػت اليػػػارث

 سػـ وأيياهػا  أبػر  أورد فقػط ا، (ٖٛٔ)والمقب والكهيػة كمػا فػي ترجمػة لبابػة بهػت اليػارث
، (ٓٗٔ)وأيياهػا  ا سػـ والمقػب فقػط كمػا فػي ترجمػة رييقػة الثققيػة، (ٜٖٔ)كما في ترجمػة ذرة

وهكػذا سػار مػف ، (ٔٗٔ)وأيياها  ا سـ واسـ األب فقط كما في ترجمة رضػو  بهػت كعػب
فبعضػػاا ، ي( الػػم اف اهتاػػم مػػف أسػػماخاف ثػػـ بػػدأ بػػالكهم مػػف أسػػمال الصػػيابيات-أ)

ـ الهسػب ثػـ المقػب ثػـ ا سػـ ثػـ كهيػة أبػر  مشػاورة باػا كمػا فػي رتباا ابتدالا  بالكهية ث
ويػذكر أيياهػا  الكهيػة مػن المقػب فقػط كمػا فػي ترجمػة ، (ٕٗٔ)ترجمة أـ البير بهت صػبر

كما يذكر الكهية ثـ الهسػب ثػـ المقػب ثػـ درجػة القرابػة كمػا فػي ، (ٖٗٔ)او فروة األهصارية
لكهية واسـ األب فقط كما فػي ترجمػة أـ ويذكر ا، (ٗٗٔ)ترجمة أـ اليكـ بهت ابي سقياف
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كمػػا يػػذكر الكهيػػة واسػػـ األب واسػػـ الجػػد كمػػا فػػي ترجمػػة أـ ، (٘ٗٔ)جميػػؿ بهػػت تبػػد اهلل
 وأيياهػػػا  الكهيػػػة فقػػػط كمػػػا فػػػي ترجمػػػة اـ، (ٙٗٔ)يبيػػػب بهػػػت العبػػػاس بػػػف تبػػػد المطمػػػب

أة هعػػيـ بػػف وأيياهػػا  الكهيػػة مػن صػػمة القرابػػة كمػا فػػي ترجمػػة اـ تبػد اهلل امػػر  ،(ٚٗٔ)الشػريد
 .(ٛٗٔ)الهياـ

وجػػػػال مويػػػػن الكهيػػػػة تمػػػػم األغمػػػػب فػػػػي الهاايػػػػة كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة تػػػػويمر بػػػػف 
 ابػػو الػػدردالث:فبعػػد اف أورد اسػػمه وا بػػت ؼ فيػػه أورد هسػػبه ثػػـ كهيتػػه فقػػاؿ (ٜٗٔ)تػػامر
 .(ٔ٘ٔ)وأيياها  أوردها في البداية كما في ترجمة صبر ابو ياـز، (ٓ٘ٔ)ث...

متبايهػػػة تػػػدديا  فقسػػػـ مػػػف التػػػراجـ ذكػػػر فياػػػا ا سػػػـ  ولػػػويظ اف أسػػػمال التػػػراجـ
والقسػـ البػر ، (ٖ٘ٔ)وزيػد بػف يارثػة، (ٕ٘ٔ)بصورة مطولة كما في ترجمة اباف بػف سػعيد

، (ٗ٘ٔ)مبتصػػػػر جػػػػدا  يتػػػػم وصػػػػؿ أيياهػػػػا  يػػػػد كممػػػػة وايػػػػدة كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة التياػػػػاف
 .(٘٘ٔ)وسممم

لتػي اسػتقر فياػا كمػا ويد ذكر اسـ المترجـ له تبعػا  لمػا تػرؼ بػه فػي المهطقػة ا
أهػػؿ الشػػاـ يقولػػوف بشػػر وأهػػؿ ث:فػػي ترجمػػة بسػػر بػػف جيػػاش او بشػػر بػػف جيػػاش يػػاؿ

 .(ٙ٘ٔ)ثبسر العراؽ يقولوف
واأليهػؼ لقػب لػه ث:وهو يعمؿ ا سـ كما جال في ترجمة األيهػؼ بػف يػيس يػاؿ

 .(ٚ٘ٔ)ث... ليهؼ كاف برجمه
ي ترجمػػػة شػػػهتـ اذ وذكػػػر أيياهػػػا  ا سػػػـ رسػػػما  ويرفػػػا  وهطقػػػه هطقػػػا  كمػػػا جػػػال فػػػ

 .(ٛ٘ٔ)ث... شهتـ بالهوف والتال فوياا هقطتافث:ياؿ
وذكر أيياها  وتهد ا بت ؼ في ا سـ اهه يوجد َتّدة أسمال لممترجـ له يعػرؼ 

مبتمػؼ فػي ث:باا ليطمباا مف له ياجػة باػا كمػا جػال فػي ترجمػة يثربػي بػف تػوؼ فقػاؿ
 .(ٜ٘ٔ)ث... يثربي: وييؿ، رفاتة: تمارة وييؿ: ييؿ، اسمه
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( أسػمالهـ مثػؿ ابػي هريػرة فقػد )وذكر ايضا تددا  مف الػذيف غيػر الرسػوؿ 
 .(ٓٙٔ)( تبد الريمفكاف اسمه تبد شمس فسماى الهبي )

ػػ  أيياهػػا  ايػػد األسػػمال تهػػدما وجػػد ابػػت ؼ فياػػا كمػػا فػػي ترجمػػة زيػػاد بػػف  ورجَّ
ف بػف ترابػة وكػذلؾ تبػد الػريم، (ٔٙٔ)ثوييؿ طارؽ بف زياد وهو الصػوابث:طارؽ اذ ياؿ
 .(ٕٙٔ)ثرفاتة بف ترابة :والصواب، تبد اهلل: وييؿث:الجاهي ياؿ

وأورد الكهم ألهه تدَّ اف المترجـ أكثر شارة باا كما جال في ترجمة تمرو بػف 
 .(ٖٙٔ)ثوهو مشاور بكهيتهث:ابي األتور السممي فقاؿ ... سقياف

ي المسػػػػػاهيف كمػػػػا اهػػػػػه أوردهػػػػا أيياهػػػػػا  تشػػػػػريقا  لممتػػػػرجـ لػػػػػه كمػػػػػا فػػػػي ترجمػػػػػة ذ
وكػاف يػدتم ذا : ثـ ياؿ في مولة بػف كثيػؼ وهػو اسػمه (ٗٙٔ)ث... سمي لقصايتهث:فقاؿ

 .(٘ٙٔ)ثالمساهيف مف فصايته وب غته
وصي  تددا  مف الكهم كما هو الياؿ بالهسبة ألبي الميػـ الغقػاري الػذي ابتػدأ 

ذكػرى تػدد : و هعػيـياؿ ابػث:اهه لقب وليس كهية له فقاؿث:كتابه بالهسبة لمتراجـ به اذ ياؿ
ألهػه كػاف يػابم أكػؿ ، وهػو لقبػه، وتوهـ اهه كهية لػه –يعهي ابف مهدى  –مف المتابريف 

 .(ٙٙٔ)ثواف ذكرى في الكهم وهـ،   شباة في اهه ليس بكهية: يمت، الميـ
وبالهسػػػػبة لسلقػػػػاب فػػػػاف تػػػػددا  مهاػػػػا لػػػػـ يكػػػػف يطمػػػػؽ تقويػػػػا  واهمػػػػا تػػػػف يصػػػػد 

، وييؿ اف اسـ الماػاجر تمػروث:به مف الاجرة اذ ياؿكالمااجر بف يهقذ الذي اكتسب لق
ألهه لما أراد الاجرة  (المااجر)وأهما ييؿ له ، واف مااجرا  ويهقذا  لقباف، واسـ يهقذ بمؼ

فقػػػاؿ ، ( مسػػػمما  ويػػػدـ تمػػػم رسػػػوؿ اهلل )، ثػػػـ هػػػرب مػػػهاـ، أبػػػذى المشػػػركوف فعػػػذبوى
 .(ٚٙٔ)ثيقا   هذا المااجر: رسوؿ اهلل

لقػػػاب تهػػػدى بالسػػػمات الجسػػػدية ألصػػػياباا كػػػاأليرع بػػػف وارتبطػػػت تػػػدد مػػػف األ
ولقػػػب األيػػػرع لقػػػرع كػػػاف لػػػه فػػػي ، فػػػراس: اسػػػـ األيػػػرع: يػػػاؿ ابػػػف دريػػػد: فقػػػاؿ :يػػػابس
 .(ٛٙٔ)ثرأسه
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ييػػؿ لػػه ث:ودلػػت ألقػػاب أبػػر  تمػػم ثقافػػة وهباهػػة يامماػػا كالهابغػػة الجعػػدي فقػػاؿ
ثـ ، يف سهة   يقوؿ الشعرثـ أياـ مدة هيو ث ث، ألهه ياؿ الشعر في الجاهمية، الهابغة

 .(ٜٙٔ)ثفسدميَّ الهابغة، هبغ فيه فقاله
وههاؾ ألقاب تقوية أطمقت تمم المترجـ له واشتار باػا كمػا فػي شػقراف مػولم 

مػولم ، والػذي ذكػرى فػي ترجمػة صػال  (ٓٚٔ)ثمشػاور باػذا المقػبث:( فقاؿرسوؿ اهلل )
 .(ٔٚٔ)ثواسمه صال ، غمب تميه هذا المقب، يعرؼ بشقرافث:( فقاؿرسوؿ اهلل )

 النسثح -2
 أنىاعها - أ

لقد تهوتت تراجـ ابف األثير وابتمقت فمهاا ما كاهػت مهسػوبة الػم القباخػؿ فياػا 
رجن بالهسب الم يبيمة المترجـ له وباذا يػدد سمسػمة هسػب المتػرجـ لػه كمػا فػي ترجمػة 

 .(ٕٚٔ)ابي الميـ الغقاري
مباشػػرة لمقبيمػػة كمػػا وذهػػب الػػم أكثػػر مػػف هػػذا فػػي بعضػػاا البػػر فيػػدد هسػػبه ال

وليػث بطػف مػف  .بف كهاهة ابو وايػد الميثػيث:في ترجمة اليارث بف توؼ بف أسيد فقاؿ
فاهػػا يػػدد الهسػػبة مػػف العػػاـ الػػم البػػاص فهسػػبه الػػم يبيمػػة كهاهػػة العربيػػة ثػػـ  (ٖٚٔ)ثكهاهػػة

 .الميثي وليث هي بطف مف كهاهة
كمػا فػي ترجمػة  وذكر في القسـ البر الهسب ومباشرته مف الباص الم العاـ

فهسػػبه الػػم يبيمػػة األوس  (ٗٚٔ)ثثػػـ مػػف بهػػي جيجبػػي، األوسػػيث:طميػػة بػػف تتبػػة اذ يػػاؿ
 .(٘ٚٔ)ثمف بهي جيجبيث:العربية ثـ تدرَّج في ذكر الهسب فقاؿ

كمػػػا ذكػػػر الهسػػػبة اسػػػتهادا  الػػػم المكػػػاف وكاهػػػت باشػػػكاؿ مبتمقػػػة فايياهػػػا  يػػػذكر 
فجػال  (ٙٚٔ)ثثػـ اليمػاميث:دوسػي فقػاؿالهسبة الم مهطقة ميػددة كمػا فػي ترجمػة جػزل الس

 .(ٚٚٔ)بتمر مف اليمامة( )في ترجمته اهه أتم الرسوؿ 
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كمػػا فػػي ترجمػػة ابػػي ، كمػػا هسػػب الػػم المهطقػػة التػػي كػػاف يػػد سػػكهاا المتػػرجـ لػػه
 واما ذمػار مػف الػيمف مػف هػوايي ... الذماري العماهي سكف تمافث:شداد الذماري فقاؿ

 .(ٛٚٔ)ثصهعال
  الػػم مهطقػػة ايضػػا وردَّ ذلػػؾ الهسػػب الػػم يادثػػة كاهػػت يػػد وهسػػب أيياهػػا  أبػػر 

واليماف لقب يسؿ ث:يصمت لممترجـ له ولقومه كما في ترجمة يذيقة بف اليماف اذ ياؿ
ويػالؼ ، واهما ييؿ له ذلؾ ألهػه أصػاب دمػا فػي يومػه فاػرب الػم المديهػة ... بف جابر

وهػػو مػػف ، ؼ األهصػػارألهػػه يػػال، فسػػماى يومػػه اليمػػاف، بهػػي تبػػد ا شػػاؿ مػػف األهصػػار
 .(ٜٚٔ)ثاليمف

فعهػػدما ، كمػػا اتتمػػد الهسػػبة المكاهيػػة ايضػػا تمػػم أسػػاس األهصػػار والماػػاجريف
يػػػذكر األهصػػػاري فاػػػذا يعهػػػي اهػػػه مػػػف األهصػػػار كمػػػا فػػػي ترجمػػػة تمػػػرو بػػػف ابطػػػب 

وامػػا الماػػاجروف فمػػـ يشػػر الػػياـ لكهػػه ذكػػرهـ باهسػػاباـ القبميػػة فيسػػب  .(ٓٛٔ)األهصػػاري
وكػػػػذلؾ فػػػػي ترجمػػػػة أـ ، (ٔٛٔ)د بػػػػف ربعػػػػي التميمػػػػي ثػػػػـ الهاشػػػػميكمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة بالػػػػ

فاػػػػي ماػػػػاجرة وفػػػػي الهسػػػػال األهصػػػػاريات ذكػػػػر  (ٕٛٔ)القرشػػػػية المطمبيػػػػة .......مسػػػػط 
 .(ٖٛٔ)األهصارية ... األهصارية كما في ترجمة يقصة بهت ياطب

كما اهه اتتمد تمػم الشػارة أساسػا  لمهسػب كمػا فػي ترجمػة شػري  بػف المكػدد اذ 
 :وهو، المكدد ببيت ياله: اهما ييؿو ث:ياؿ

 سمممممممممم د  فكممممممممم  د   مدممممممممم  لاممممممممم   
 

لكمممممم  ممممم   ممممم ت ك ممممم   فممممم  ملعسمممممر  
الػػذي  (المبػػاب فػػي تاػػذيب األهسػػاب)و  يقوتهػػا اف هػػذكر اف  بػػف األثيػػر كتػػاب  (281) ملألسر"

هذبػػػه  بػػػف السػػػمعاهي أي اهػػػه لػػػه معرفػػػة فػػػي الهسػػػب فاػػػو أيياهػػػا  يوافػػػؽ مػػػا ذكػػػرى مػػػف 
فقػي ترجمػة تمػرو بػف  .اجـ فػي مصػادرى وأيياهػا  أبػر  يعػارض ذلػؾاألهساب تػف التػر 
مػػف الهمػػر بػػف : وييػػؿ .هػػو مػػف بكػػر واخػػؿ: وييػػؿ، مػػف تبػػد القػػيسث:تغمػػب العبػػدي يػػاؿ
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وجميػن مػا  .ياسط بف ههب بف أيصم بف دتمم بف جديمة بف أسد بػف ربيعػة بػف هػزار
 .(٘ٛٔ)ثالذي فيه ربعي تمم ا بت ؼ، فاو ،ذكر في هسبه يرجن الم أسد بف ربيعة

وكذلؾ مػا جػال فػي ترجمػة اكػثـ بػف صػيقي فقػد ذكػر ا بػت ؼ فػي الهسػب ثػـ 
هكػذا سػاؽ هسػبه  ... والصيي  في اهه اكػثـ بػف صػيقيث:ذكر التصيي  في هسبه فقاؿ

 .(ٙٛٔ)ثغير وايد مف العممال
ومػػف الهسػػب ييػػدد شبصػػية المتػػرجـ لػػه اف كػػاف هػػو المقصػػود أـ   كمػػا فػػي 

فػاف الهسػب مبتمػؼ فػي األب ، يمػت   شػؾ اهػه غيػرىث:ف بهسػال اذ يػاؿترجمة ثابت اب
، وهذا مف بهي تدي بف الهجار، ثـ اف ثابت ابف بالد مف بهي مالؾ بف الهجار، والجد

وتهػدما   يعتػرض تمػم الهسػب فػ  يػذكر شػيخا  كمػا  .(ٚٛٔ)ثف  ادري كيؼ اشػتبه تميػه
 .(ٛٛٔ)في ترجمة بولة بهت الاذيؿ

فػػي الترجمػػة هسػػبا  متعػػددة فهسػػب يبميػػا  ومكاهيػػا  كمػػا فػػي ترجمػػة  ويػػذكر أيياهػػا  
وكمػػا فػػي ترجمػػة  .(ٜٛٔ)ثاألهصػػاري ثػػـ البزرجػػي ثػػـ الهجػػاريث:غزيػػة بػػف تمػػرو اذ يػػاؿ

 .(ٜٓٔ)ثالقرشي العدويث:ياؿ ()تمر بف البطاب 
غيػػػػػر ث:ويػػػػذكر أيياهػػػػػا  أسػػػػػمال مػػػػػف دوف هسػػػػػب كمػػػػػا فػػػػػي ترجمػػػػػة يبيصػػػػػة يػػػػػاؿ

 .(ٜٔٔ)ثمهسوب
 .(ٕٜٔ)ثغير مهسوب، مجاوؿث:رجمة شريبيؿ فقاؿوكذلؾ ت

وكػػذلؾ ، (ٖٜٔ)ويػػد يػػذكر أيياهػػا  هسػػبا  وايػػدا  كمػػا فػػي ترجمػػة ابػػو ذؤيػػب الاػػذلي
 .(ٜٗٔ)رييقة الثققية

 حتقيقها - ب
وبعد إثباته األهسػاب يػاـ ابػف األثيػر يتقّيػدها مػف ييػث الضػبط المغػوي وتقسػير 

ه فقيَّد أيياها  الهسبة المكاهية كما فػي المعهم ألهه ههاؾ مف األلقاظ ما   يؤمف تصييق
والػذي يقولػه غيػرى  .)الػذماري(: كذا ياله ابو تمر: يمتث:ترجمة ابي شداد الذماري فقاؿ
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هسػبة ، وبعد األلؼ يػال تيتاػا هقطتػاف، والميـ، بالداؿ الماممة ،)دماخي(: مف اهؿ العمـ
 .(ٜ٘ٔ)ث(دما وهي مف تماف)الم 

والتغمبػي ذكػرى ابػو ث:ميػة كمػا فػي ترجمػة أديػـ التغمبػي يػاؿوأيياها  ييَّد الهسػبة القب
واهما هو بالتال المثهاة مف فوياا ، هعيـ ومف تبعه بالثال المعجمة بث ث والعيف الماممة

وامػػػا بهػػػػو ثعمبػػػػة فكػػػػاهوا تمػػػػم ديػػػػف ، ألف بهػػػػي تغمػػػػب كػػػػاهوا هصػػػػار ، والغػػػيف المعجمػػػػة
 .(ٜٙٔ)ثالعرب

وفػت  اليػال ، بكسر الغيف المعجمة: رىغيث:وكذلؾ في ترجمة ابي بف شريؽ ياؿ
وكػػػػذلؾ مػػػػا جػػػػال فػػػػي ترجمػػػػة ابػػػػاف العبػػػػدي وابػػػػاف  .(ٜٚٔ)ثوبعػػػػدها رال، تيتاػػػػا هقطتػػػػاف
 :المياربي فقاؿ

وافصػػػم  .ولكيػػػز بضػػػـ الػػػ ـ وفػػػت  الكػػػاؼ .ث وديعػػػة بقػػػت  الػػػواو وكسػػػر الػػػداؿ
 .(ٜٛٔ)ثبالقال

ي ترجمػػة يػػارب وهظػرا  لمعموماتػػه فػػي األهسػػاب فقػػد شػػرح مػا التػػبس تميػػه كمػػا فػػ
مػػف ، وغيػػر اليميػػدي يرويػػه يػػاربث:بػػف األسػػود فقػػد ارجػػن هسػػبه الػػم ثقيػػؼ الثققػػي فقػػاؿ

وكاهػت معػه رايػة ، ف ف ياربا مف وجوى ثقيؼ معروؼ مشػاور، وهو الصواب، غير شؾ
واأليػػػ ؼ ايػػػد يبيمػػػي  .( فػػػي يصػػػار ثقيػػػؼ ويهػػػيفاأليػػػ ؼ لمػػػا يػػػاربوا الهبػػػي )

ويػػد أرجعهػػا الػػم  (ٜٜٔ)ثاأليػ ؼ: والثػػاهي: هػػو مالػػؾبثفػػ ف ثققيػػؼ يسػػماف ايػدهما، ثقيػؼ
 .(ٕٓٓ)ث(المباب في تاذيب األهساب)ويد استقصيها ذلؾ في كتاب ث:كتابه المباب فقاؿ

 الشهرج -3
لقد ذكر ابف األثير لمف ترجـ له ما اشتار به في مجاؿ معيف ولكف ليس لكؿ 

بػػػابت ؼ الشػػػارة  التػػػراجـ فيسػػػب بػػػؿ لعػػػدد مهاػػػا وكاهػػػت أشػػػارته الػػػم الشػػػارة مبتمقػػػة
فقي تدد مف التراجـ أشار بوضوح الػم شػارة المتػرجـ ، لممترجـ له وفي أي مجاؿ كاف

وكػذلؾ رزيهػة  .(ٕٔٓ)ث(مػولم رسػوؿ اهلل )ث:له كما في ترجمة إبراهيـ ابي رافن اذ ياؿ
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وأشػار فػي ترجمػة ، (ٕٗٓ)تاخشة (ٖٕٓ)وكذلؾ أسمال مقيهة ، (ٕٕٓ)( اهلل ) بادـ رسوؿ
 .(ٕ٘ٓ)ثهو مف فقاال الكوفة وأتياهاـث:يزيد الم اهه كاف فقياا  بقوله األسود بف

وفػػي تػػدد مػػف التػػراجـ أشػػار الػػم شػػارة المتػػرجـ لػػه بمػػا تػػرؼ بػػه فػػي المجتمػػن 
هتيجة لعمؿ ياـ به كما فػي ترجمػة األسػود بػف تػبس الػذي اشػتار باسػـ المقتػرب فػذكر 

: فسدػػػػميَّ  (أليتػػػػرب اليػػػػؾ أتيتػػػػؾ): ( ويػػػػاؿولػػػػد تمػػػػم تاػػػػد الهبػػػػي )ثابػػػػف األثيػػػػر اهػػػػه
 .(ٕٙٓ)ثالمقترب

وبزيمػػػة بػػػف ثابػػػت األهصػػػاري المشػػػاور بػػػذي الشػػػاادتيف فقػػػد جعػػػؿ رسػػػوؿ اهلل 
(شاادته بشاادة رجميف )(ٕٓٚ). 

ويد تكوف اإلشارة الم شارة سياسية هسبة لسمطة ومهصب المترجـ لػه كمػا فػي 
 .(ٕٛٓ)ثاصيمة الهجاشي ممؾ اليبشةثترجمة اصيمة الهجاشي اذ ياؿ

او تكوف شارة يربية تسكرية هسبة لمهصب المترجـ له ايضػا كمػا فػي ترجمػة 
وفػػػي ترجمػػػة تبػػػادة بػػػف ، (ٜٕٓ) ... وكػػػاف فارسػػػا  مشػػػاورا  ث:تكرمػػػة ابػػػف ابػػػي جاػػػؿ فقػػػاؿ

وكػػذلؾ ، (ٕٔٔ)ث... لبهػػي تػػوؼ بػػف البػػزرج (ٕٓٔ)وكػػاف هقيبػػا  تمػػم القوايػػؿث:الصػػامت يػػاؿ
وفػي ترجمػة ، (ٕٕٔ)ث... كاف هقيبا  لبهي تمرو بف تػوؼث:في ترجمة سعد بف بيثمة ياؿ
وفػػي ترجمػػة ، (ٖٕٔ)ث( الػم بيبػػركػػاف دليػػؿ الهبػػي )ث:تبػد اهلل بػػف هعػػيـ ا شػػجعي يػاؿ

وفي ترجمة ابي سقياف صبر ، (ٕٗٔ)ث... كاف ارمم العربث:تمرو بف المسب  ياؿ تهه
 .(ٕ٘ٔ)بف يرب ذكر اف اليه كاهت راية رخيس الرؤسال تسمم العقاب

كما أشػار فػي تػراجـ أبػر  الػم شػارة اداريػة هسػبة الػم تػولي المتػرجـ لػه ماػاـ 
واليػػػػػه كاهػػػػػت السػػػػػقارة فػػػػػي ث:يػػػػػاؿ ()بػػػػػاص كمػػػػػا فػػػػػي ترجمػػػػػة تمػػػػػر بػػػػػف البطػػػػػاب 

 .(ٕٙٔ)ث...الجاهمية
 .(ٕٛٔ) ... (ٕٚٔ)صايب دومة الجهدؿث:وفي ترجمة اكيدر بف تبد الممؾ ياؿ
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تار باػا المتػرجـ لػه كمػا فػي ترجمػة وأشار في تراجـ أبر  الم شػارة ديهيػة اشػ
 كػاف ميػدثا   ..وهػو مػف كبػار تابعياػا ..ثـ القرهػي الزاهػد المشػاورث:اويس بف تامر ياؿ

( ) وكػػػػاف مؤذهػػػػا  لرسػػػػوؿ اهللث:وفػػػػي ترجمػػػػة بػػػػ ؿ بػػػػف ربػػػػاح يػػػػاؿ، (ٜٕٔ)ث... بالكوفػػػػة
اف وفي ترجمة مصعب بف تمير ذكر اهه كاف سػمم بالمديهػة المقػرئ وكػ، (ٕٕٓ)ثوبازها  

كػػػاف ياضػػػػيا  ثوذكػػػػر فػػػي ترجمػػػة هميػػػػر بػػػف اوس اهػػػػه، (ٕٕٔ)يققػػػه أهماػػػا ويقػػػػرؤهـ القػػػرآف
كاهػػت العػػرب ثوفػػي ترجمػػة يػػيس بػػف اليػػارث األسػػدي يػػاؿ، (ٕٕٕ)ثيميػػؿ اليػػديث، بدمشػػؽ

وفي ترجمة ، (ٕٕٗ)ث(وفي ترجمة سجؿ ذكر اهه كاف كاتبا  لمهبي )، (ٖٕٕ)ثتتياكـ اليه
 .(ٕٕ٘)ث... يسف القرالة، ير العبادةوكاف كثث:تبد الريمف بف مؿ ياؿ

وذكر لعدد مف التراجـ شارة ماهية هسبة الم مجاؿ التبصص في تمؾ الماهػة 
 طبيػػبث:التػػي اشػػتار باػػا المتػػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػة اليػػارث بػػف كمػػدة الثققػػي اذ يػػاؿ

 .(ٕٕٙ)ث... العرب
صػبر وهسب الم ما اشتار به المترجـ له في المجاؿ الثقافي كمػا فػي ترجمػة 

وكػػػػاف هػػػػو القػػػػاص فػػػػي جػػػػيش المسػػػػمميف ييرةضػػػػاـ وييػػػػّثاـ تمػػػػم ث:بػػػػف يػػػػرب فقػػػػاؿ
كػػػاف شػػػاتر العػػػرب فػػػي يثػػػرب يبػػػؿ ث:وفػػػي ترجمػػػة يسػػػاف بػػػف ثابػػػت يػػػاؿ، (ٕٕٚ)ثالقتػػػاؿ
وفػػي ، (ٕٕٛ)ثوشػػاتر الػػيمف كماػػا فػػي اإلسػػ ـ، ( فػػي الهبػػوةوشػػاتر الهبػػي )، اإلسػػ ـ

وفػي ، (ٜٕٕ)ث... والبطبػال القصػيال، وكػاف مػف دهػاة العػربث:ترجمة زياد بف سمية ياؿ
 ... ييػػؿ لػػـ يكػػف ابطػػب مهػػه، وكػػاف فصػػييا  بطيبػػا  ث:ترجمػػة تتبػػة بػػف ابػػي سػػقياف يػػاؿ

وفػػي ترجمػػة ، (ٖٕٔ)وفػػي ترجمػػة تػػدي بػػف تمػػرو بػػف سػػويد ذكػػرى تمػػم اهػػه شػػاتر، (ٖٕٓ)
جمة وفي تر ، (ٕٖٕ)ث... وشاتراد بميغا  ميسها  ٓٓوكاف بطيبا  أديبا  ث:تمرو بف األهتـ ياؿ

وفػػػي ترجمػػػة ذي الجوشػػػف الضػػػبابي ، (ٖٖٕ)ابػػػي صػػػرمة ذكػػػرى باهػػػه كػػػاف شػػػاترا  ميسػػػها  
وكاف مف ث:وفي ترجمة الوليد بف تقبة ياؿ، (ٖٕٗ)ث... ميسها   وكاف شاترا  مطبوتا  ث:ياؿ

وكاف شاترا  ميسػها  ث:وفي ترجمة سويد بف الصامت ياؿ، (ٖٕ٘)ث... المطبوتيف الشعرال
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اف يومػػػػػه يدتوهػػػػػه الكامػػػػػؿ ليكمػػػػػه فػػػػػي شػػػػػعرى وشػػػػػرفه وكػػػػػ، كثيػػػػػر اليكػػػػػـ فػػػػػي شػػػػػعرى
 .(ٖٕٙ)ث...فياـ

وأيياهػػا  هسػػب الشػػارة الػػم مػػا يممكػػه مػػف موجػػودات المتػػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػة 
 .(ٖٕٚ)ثاسـ فرسه، ويعرؼ بشير بف العهبس بقارس اليوالث:بشير بف تهبس فقاؿ

مػا كمػا وذكر أيياها  تيػوؿ المتػرجـ لػه مػف شػارة الػم أبػر  لبراتتػه فػي تمػؿ 
 .(ٖٕٛ)ث(اهه كاف شاترا  وارتجز برسوؿ اهلل )ث:في ترجمة تامر بف سهاف فقاؿ

وفي أيياف أبر  أشار الم شارة المترجـ لػه فػي الجاهػب ا يتصػادي كمػا فػي 
كػػاف تػػاجرا  يجاػػز التجػػار بمالػػه وأمػػواؿ ثترجمػػة ابػػي سػػقياف صػػبر بػػف يػػرب فػػذكر اهػػه

 .(ٜٖٕ)ثيريش الم الشاـ وغيرها مف ارض العجـ
ويػػورد أيياهػػا  شػػارة شبصػػية تبػػص الشػػبص هقسػػه كمػػا فػػي ترجمػػة رافػػن بػػف 

كػػاف لصػػا فػػي الجاهميػػة فػػدتاى الػػذخب الػػم الميػػوؽ ، هػػو الػػذي كممػػه الػػذخبث:فقػػاؿ تميػػرة
يقػػاؿ اف العػػ ل ث:وفػػي ترجمػػة العػػ ل بػػف اليضػػرمي يػػاؿ، (ٕٓٗ)ث... (اهلل ) برسػػوؿ

وفػػػػي ترجمػػػػة ، (ٕٕٗ)رماشػػػػطة بديجػػػػةوفػػػػي ترجمػػػة أـ زف، (ٕٔٗ)ث... كػػػاف مجػػػػاب الػػػػدتوة
 .(ٖٕٗ)الغامدية المرجومة في الزها

وذكػر فػػي تػػراجـ أبػػر  شػارة باصػػة وشػػارة تامػػة لممتػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػة 
 .(ٕٗٗ) ... وهو مف أصياب الشجرة، اهه مكمـ الذخب: ييؿث:اهباف بف تياذ فقاؿ

جمػة أسػيد وفي تراجـ أبر  ذكػر أكثػر مػف شػارة وايػدة لممتػرجـ لػه كمػا فػي تر 
وكػػػاف مػػػف أيسػػػف الهػػػاس صػػػوتا   ... كػػػاف هقيبػػػا  لبهػػػي تبػػػد ا شػػػاؿث:بػػػف يدضػػػير فقػػػاؿ

وكػذلؾ مػا جػال فػي ترجمػة ، (ٕ٘ٗ)ث... وكاف ايد العق ل الكممة مف أهػؿ الػرأي، بالقرآف
وكتب ألبي بكػر  ... ،( الويي وغيرىاهه كاف يكتب لرسوؿ اهلل )ث:زيد بف ثابت ياؿ

وهػػػو اتمػػػـ  ... وكتػػػب القػػػرآف فػػػي تاػػػد ابػػػي بكػػػر وتثمػػػاف )رضػػػي اهلل تهامػػػا( وتمػػػر
وكػذلؾ مػا جػال فػي ، (ٕٙٗ)ث... الصيابة بالقراخض واتمـ الصيابة والراسػبيف فػي العمػـ
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وهو يػب رسػوؿ ، أشار مواليه، (وهو مولم رسوؿ اهلل )ث:ترجمة زيد بف يارثة ياؿ
وزّوجػه رسػوؿ اهلل ، روهو الذي كاف البشير الػم المديهػة بػالظقر والهصػ ... ،(اهلل )
(مو ته أـ أيمف ) ... ( وهي التي تزّوجاا رسوؿ اهللبعد زيد ) ...  ولـ يسـ اهلل

( وأصياب غيرى مف األهبيال إ  زيػد بػف ايد مف أصياب الهبي )، سبياهه وتعالم
 .(ٕٚٗ)ثيارثة

كمػػا ذكػػر شػػارة األواخػػؿ الػػذيف كػػاهوا سػػباييف لغيػػرهـ فػػي مجػػاؿ معػػيف كمػػا فػػي 
وأوؿ مػف جمػن ، (ٕٛٗ)وهو أوؿ مف اتبػذ الػدرةث:اذ ياؿ ()ة تمر ابف البطاب ترجم

 .(ٜٕٗ)ثأمير المؤمهيفثوهو أوؿ مف سميّ ، الهاس تمم يياـ رمضاف
وهػو أوؿ مػف استشػاد فػي اإلسػ ـ فػي سػبيؿ ث:وفي ترجمة تمار بف ياسر ياؿ

أوؿ يتيػؿ مػف ث وهػو :وفي ترجمػة تميػر بػف اليمػاـ األهصػاري يػاؿ، (ٕٓ٘)ثاهلل تز وجؿ
وكػاف المقػداد مػف أوؿ مػف ث:وفي ترجمة المقداد بف تمػر يػاؿ، (ٕٔ٘)ثاألهصار في يرب
وهػي أوؿ امػػرأة ث:وفػي ترجمػة صػػقية بهػت تبػد المطمػب يػاؿ، (ٕٕ٘)ثاظاػر اإلسػ ـ بمكػة

وكػػػػذلؾ مػػػػا جػػػػال فػػػػي ترجمػػػػة تبػػػػادة بػػػػف الصػػػػامت ، (ٖٕ٘)ثيتمػػػػت رجػػػػ  مػػػػف المشػػػػركيف
 .(ٕٗ٘)ثلي يضال فمسطيف تبادة بف الصامتأوؿ مف و : ياؿ ا وزاتيث:فقاؿ

يتض  مما سبؽ أف ذكػر الشػارة فػي مجػا ت متعػددة سػوال أكاهػت سياسػية او 
ديهيػػة أـ ثقافيػػة أـ ايتصػػادية أـ ماهيػػة أـ باصػػة شبصػػية تشػػير الػػم طبيعػػة المجتمػػن 

 .العربي وتعكس الجاد الكبير الذي بذله ابف األثير في تهظيمه لمؤلقه هذا
 اهلجرج -4

وههػػاؾ مػػف هػػاجر الػػم ارض اليبشػػة ، كاهػػت الاجػػرة ألسػػباب ديهيػػة يتمػػا   لقػػد
والػػذيف هػػاجروا الػػم المديهػػة هػػـ ، ومػػهاـ الػػم المديهػػة وههػػاؾ مػػف هػػاجر الاجػػرتيف معػػا  

المااجروف ومف لـ يااجر مف أهؿ المديهة هػـ األهصػار الػذيف هاصػروا الرسػوؿ الكػريـ 
(بعد دبوله المديهة ). 
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كتابػػه توضػػييا  لمماػػاجريف فػػذكر أهواتػػا  مػػف الماػػاجريف  وأورد ابػػف األثيػػر فػػي
كػػاف مػػػف ث:مػػهاـ الماػػاجريف األولػػيف كمػػػا ذكػػر فػػي ترجمػػػة األريػػـ بػػف ابػػي األريػػػـ فقػػاؿ

وكاهػػت ث:وكػػذلؾ فػػي ترجمػػة فاطمػػة بهػػت الوليػػد بػػف تتبػػة يػػاؿ، (ٕ٘٘)ثالماػػاجريف األولػػيف
 .(ٕٙ٘)ث... مف المااجرات األوؿ

ارض اليبشػػة كمػػا فػػي ترجمػػة اربػػد بػػف يميػػر  ومػػف الماػػاجريف مػػف هػػاجر الػػم
وذكػػػػر كػػػػذلؾ فػػػػي ترجمػػػػة يسػػػػهة اـ ، (ٕٚ٘)ثفػػػػيمف هػػػػاجر الػػػػم ارض اليبشػػػػةثاهػػػػه فػػػػذكر

 .(ٕٛ٘)ثذكرت فيمف هاجر الم ارض اليبشةثشريبيؿ اهاا
تبػد  ()( كػابي بكػر الصػديؽ ومف المااجريف مف هػاجر مػن الرسػوؿ )

 .(ٜٕ٘)لغار( في ااهلل بف تثماف فاو صايب رسوؿ اهلل )
ويدد في تدد مف التراجـ مكاف الاجرة وتددها كمػا فػي ترجمػة بالػد بػف يػزاـ 

وكذلؾ في ترجمة تبد اهلل بػف ، (ٕٓٙ)ث... وهاجر الم ارض اليبشة الاجرة الثاهيةث:فقاؿ
 .(ٕٔٙ)يذافة ذكر اهه هاجر الم ارض اليبشة الاجرة الثاهية

فقػط كمػا فػي ترجمػة تبػد اهلل  ويدد فػي القسػـ البػر مػف التػراجـ مكػاف الاجػرة
وفػي ترجمػة فػراس بػف الهضػر القرشػي ، (ٕٕٙ)ث... يػدـ المػديف ماػاجرا  ث:بف شػري  اذ يػاؿ

 .(ٖٕٙ)ثهاجر الم ارض اليبشةث:ياؿ
وههػاؾ تػػراجـ أبػر  يػػدد فياػػا مػف أيػػف هػػاجر المتػرجـ لػػه كمػػا فػي ترجمػػة تبػػد 

ي ترجمػة ذكػواف بػف تبػد وفػ .(ٕٗٙ)اهلل بف األسػود السدوسػي فػذكر اهػه هػاجر مػف ربيعػة
فكػػػاف يقػػػاؿ ، ( وهػػػو بمكػػػةبػػػرج مػػػف المديهػػػة ماػػػاجرا  الػػػم الهبػػػي )ث:يػػػيس ذكػػػر اهػػػه

 .(ٕ٘ٙ)ثمااجري أهصاريث:له
هػاجر ث:ويدد في تراجـ أبر  زمف الاجرة كما في ترجمػة اسػود بػف تػوؼ يػاؿ

 بكػػػػر هػػػػاجر فػػػػي تاػػػػد ابػػػػيث:وفػػػػي ترجمػػػػة سػػػػميـ بػػػػف تػػػامر يػػػػاؿ، (ٕٙٙ)ث... يبػػػؿ القػػػػت 
فػػي يػػيف ي يػػظ أيياهػػا  اف ، ي يػػظ ههػػا اف تيديػػدى غيػػر دييػػؽ بػػؿ مقػػارب .(ٕٚٙ)ث...
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تيديػػدى كػػاف دييقػػا  هوتػػا  مػػا كمػػا فػػي ترجمػػة تبػػد اهلل بػػف شػػري  فػػذكر اهػػه يػػدـ المديهػػة 
هػػاجرت اـ كمثػػـو ث:وفػػي ترجمػػة اـ كمثػػـو بهػػت تقبػػة يػػاؿ، (ٕٛٙ)ماػػاجرا  بعػػد بػػدر بسػػهتيف

 .(ٜٕٙ)ثيديبية( تاـ البهت تقبة الم رسوؿ اهلل )
ولـ ييدد في تدد مف التراجـ مكاف الاجرة و  زمهاا كما في ترجمة آمهة بهػت 

وكػاف ث:وفػي ترجمػة صػبيية بػف اليػارث يػاؿ، (ٕٓٚ)ثوكاهت مػف الماػاجراتث:األريـ فقاؿ
 .(ٕٔٚ)ث... مف المااجريف

ويػػػدد فػػػي تػػػراجـ أبػػػر  أتمػػػار الماػػػاجريف تيديػػػدا  مقاربػػػا  وأيياهػػػا  دييقػػػا  فقػػػي 
وفػػي ، (ٕٕٚ)ث... هػاجر صػػغيرا  ث:رجمػة سػػميماف ابػػف ابػي يثمػػة يػػدد تيديػدا  مقاربػػا  فقػػاؿت

( وهػػو ابػػف هػػاجر الػػم الهبػػي )ث:ترجمػػة ابػػي رهػػـ بػػف مطعػػـ جػػال تيديػػدى دييقػػا  فقػػاؿ
 .(ٖٕٚ)ث... سهة ماخة وبمسيف

ويدد في تػراجـ أبػر  مػن مػف كػاف الماػاجر ماػاجرا  كمػا فػي ترجمػة يػيس بػف 
، (ٕٗٚ)ث... هػاجر يػػيس الػػم اليبشػة مػػن امرأتػػه بركػة بهػػت يسػػارث:دي فقػػاؿتبػد اهلل األسػػ

تمػػػرة بهػػػت : هػػػاجر الػػػم ارض اليبشػػػة مػػػن امرأتػػػهث:وفػػػي ترجمػػػة مالػػػؾ بػػػف زمعػػػة يػػػاؿ
وهػػػاجرت الػػػػم ارض ث:وفػػػي ترجمػػػة أسػػػػمال بهػػػت تمػػػيس يػػػاؿ، (ٕ٘ٚ)ثالسػػػعدي العامريػػػة

 .(ٕٙٚ)ث... اليبشة من زوجاا جعقر بف ابي طالب
راجـ أبر  مف له أكثر مف هجرة كما في ترجمة جعقػر بػف ابػي كما يدد في ت

وفػػي ترجمػػة ، (ٕٚٚ)ثوهجػػرة الػػم المديهػػة، هجػػرة الػػم اليبشػػة: ولػػه هجرتػػافث:طالػػب يػػاؿ
، (ٕٛٚ)ث... ثػػـ هػػاجر الػػم المديهػػة ايضػػا ... وهػػاجر الػػم اليبشػػةث:تػػامر بػػف ربيعػػة يػػاؿ

هػاجرت الاجػرتيف ، األوؿوكاهت مػف الماػاجرات ث:وفي ترجمة ليمم بهت ابي يثمة ياؿ
وهػاجر ك همػا ث:وفػي ترجمػة تثمػاف بػف تقػاف يػاؿ، (ٜٕٚ)ث... الم اليبشة والم المديهة

 .(ٕٓٛ)ثالم ارض اليبشة الاجرتيف ثـ تاد الم مكة وهاجر الم المديهة
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وفي تراجـ أبر  يدد أوؿ وآبر مف يدـ المديهة مااجرا  فقي ترجمة تمرو بف 
ثػـ يػدـ ابػف ، أوؿ مف أتاها ماػاجرا  مصػعب بػف تميػر ... توـوهو ابف أـ مكث:زاخدة ياؿ

ويػػدـ فػػي آبػػر الهػػاس فػػي الاجػػرة ث:وفػػي ترجمػػة صػػايب بػػف سػػهاف يػػاؿ، (ٕٔٛ)ثمكتػػوـ أـ
 .(ٕٕٛ)ث... الم المديهة تمي بف ابي طالب وصايب

كمػا يػدد فػي ترجمتػه لعبػاس بػف تبػػد المطمػب اهػه كػاف آبػر الماػاجريف فػػاورد 
مقامػػػؾ بمكػػػة : (فقػػػاؿ لػػػه رسػػػوؿ اهلل )، (جػػػرة لرسػػػوؿ اهلل )وأراد الاثفػػػي ترجمتػػػه

 (... أهػػػت آبػػػر الماػػػاجريف كمػػا أههػػػي آبػػػر األهبيػػػال): (ويػػػاؿ لػػػه الهبػػي ) ... بيػػر
فػاف اهلل تعػالم يبػتـ بػؾ الاجػرة كمػا بػتـ بػي ، أيـ مكاهؾ الػذي أهػت بػه، يا تـ): وياؿ
 .(ٖٕٛ)ث... قطعت الاجرةواه، ( وشاد معه فت  مكةثـ هاجر الم الهبي ) (الهبوة

وفػػػي تػػػراجـ أبػػػر  يػػػدد مػػػف لػػػـ ياػػػاجر كمػػػا فػػػي ترجمػػػة تبػػػد اهلل بػػػف تػػػوؼ 
 .(ٕٗٛ)ث... لـ يااجرث:فقاؿ

ويدد فػي تػراجـ أبػر  كيقيػة الاجػرة او وسػيمتاا كمػا فػي ترجمػة أـ كمثػـو بهػت 
 .(ٕ٘ٛ)ث... وهاجرت الم المديهة ماشيةث:فقاؿ تقبة

 السماخ الشخصيح -5
، هواتػػا  متعػػددة مػػف السػػمات الشبصػػية لمتػػراجـ التػػي أوردهػػاذكػػر ابػػف األثيػػر أ

فاثبػػت فػػي تػػدد مػػف التػػراجـ السػػمات الجسػػدية ألصػػياباا كمػػا فػػي ترجمػػة صػػبر بػػف 
وفي ترجمة ، (ٕٙٛ)ث... كاف يصيرا  َدْيدايا  : وييؿ، تظيـ الاامة، كاف ربعة  ث:يرب فقاؿ

واألثَعػؿ الػذي لػه  –ثَعػؿ أطػوؿ أ، يسػف الوجػه، وكػاف طػوي   ث:ابي يذيقة بف تتبػة يػاؿ
 (المدَكيػػػػؿَّ )وفػػػي ترجمػػػػة تمػػػرو بػػػف األهػػػتـ ذكػػػػر اهػػػه كػػػاف يػػػدتم ، (ٕٚٛ)ث–زاخػػػدة  سػػػف

طػػػوي   ، وكػػػاف أسػػػمر شػػػديد السػػػمرةث:وفػػػي ترجمػػػة ميمػػػد بػػػف مسػػػممة يػػػاؿ، (ٕٛٛ)لجمالػػػه
 .(ٜٕٛ)ثأصمن
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وذكػػػر فػػػي تػػػدد مػػػف التػػػراجـ سػػػمات فكريػػػة تميػػػز يػػػدرة المتػػػرجـ لػػػه فػػػي مجػػػاؿ 
وكػػػػاف ايػػػػد اليكمػػػػال الػػػػدهاة ث:ترجمػػػػة األيهػػػػؼ بػػػػف يػػػػيس اذ يػػػػاؿ تبصصػػػػه كمػػػػا فػػػػي

كػػاف ذا فطهػػة وذكػػال ومعرفػػة وتقػػؿ ث:وفػػي ترجمػػة شػػري  بػػف اليػػارث يػػاؿ، (ٜٕٓ)ثالعقػػ ل
وكػاف مػف ث:وفػي ترجمػة أسػيد بػف يضػير يػاؿ، (ٜٕٔ)ثوشاترا  ميسها  له أشعار ميقوظة

وفػػػي ، (ٕٜٕ)ث... الػػػرأيوكػػػاف ايػػػد العقػػػ ل الكممػػػة أهػػػؿ ، بػػػالقرآف أيسػػػف الهػػػاس صػػػوتا  
وكػاف ، وكػاف مػف رجػاؿ يػريش ظرفػا  ويممػا  وشػجاتة  وأدبػا  ث:يػاؿ ترجمة الوليد بػف تقبػة

 .(ٖٜٕ)ثالمطبوتيف مف الشعرال
وأورد في تراجـ أبر  سمات شبصية أبر  كاف يكوف فقيرا  او غهيا  او سبيا  

وفػي ترجمػة تبيػد اهلل ، (ٜٕٗ)ثوكاف مف المؤلقة يمػوباـث:فقي ترجمة مبرمة بف هوفؿ ياؿ
 .(ٜٕ٘)ثوكاف تظيـ الكـر والجود يضرب به المثؿ في السبالث:بف العباس ياؿ

وكػػػػاف ث:او يػػػػد يكػػػػوف متواضػػػػعا  كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة تبػػػػد الػػػػريمف بػػػػف سػػػػمرة يػػػػاؿ
 وفػػي، (ٜٕٙ)ثمتواضػعا  فػػاذا كػػاف اليػوـ المطيػػر لػػبس برهسػا وابػػذ المسػػياة يكػهس الطريػػؽ

أسػد فػي ، (ٜٕٚ)تربػي فػي همرتػه، متواضن فػي بباخػهث:ترجمة سعد بف مالؾ القرشي ياؿ
ويعطػػؼ تميهػػا تطػػؼ ، ويبعػػد فػػي السػػرية، ويقسػػـ بالسػػوية، يعػػدؿ فػػي القضػػية، تػػامورى

 .(ٜٕٛ)ثويهقؿ اليها يقها هقؿ الذرة، األـ البرة
وأورد فػػػػي تػػػػراجـ أبػػػػر  سػػػػمات فكريػػػػة ذاتيػػػػة كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة زيػػػػد بػػػػف ثابػػػػت 

وفي ، (ٖٓٓ)ث... اذا كاف في القوـ (ٜٜٕ)وأزمتاـ، ن أهمهوكاف افكه الهاس اذا ب  مث:ياؿ
فعػادوا  ... أشػار ا بػهس تمػم بهػي زهػرة بػالرجوع الػم مكػةث:ترجمة ابي بف شريؽ يػاؿ
 .وهذا يدؿ تمم ذكال وفطهة المترجـ له (ٖٔٓ)ثولـ يقتؿ ايد مهاـ ببدر

رجـ لػه وههاؾ سمات ميددة يمكف إيرادها ورال يوادث جاهبيػة لاػا ت يػة بػالمت
وهػو ايػد البكػاخيف ث:ولكهاا   تعبر تف سمات باصة كما في ترجمة تمبة بف زيد يػاؿ

 .(ٕٖٓ)ث(تولوا وأتيهاـ تقيض مف الدمن)الذيف 
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ولػـ يغقػؿ ابػػف األثيػر السػمات السػػمبية التػي تمتػن باػػا يسػـ ممػف تػػرجـ لاػـ كمػػا 
فػػي ترجمػػة و ، (ٖٖٓ)ثوكػػاف فػػي لسػػاهه تجمػػة شػػديدةث:فػػي ترجمػػة صػػايب بػػف سػػهاف فقػػاؿ

 .(ٖٗٓ)ثوكاف يبي  السيرة في إمارتهث:تبد الريمف بف اـ اليكـ ياؿ
 املىلذ والىفاج -6

لـ تتبذ تراجـ ابف األثير شك   ثابتا  في اإلشارة الم تاريم الو ة والوفاة فايياها  
( ذكػػػر تػػػاريم الػػػو ة ميػػػددا  بشػػػكؿ دييػػػؽ كمػػػا فػػػي ترجمػػػة إبػػػراهيـ بػػػف رسػػػوؿ اهلل )

وفػي ترجمػة اليسػيف بػف ، (ٖ٘ٓ)ثفػي ذي اليجػة سػهة ثمػاف مػف الاجػرة وكاف مولػدىث:ياؿ
وفػي ، (ٖٙٓ)ث... ولد اليسػيف لبمػس بمػوف مػف شػعباف سػهة أربػن مػف الاجػرةث:تمي ياؿ

 .وولدتػػه بالمديهػػة تمػػم رأس تشػػريف شػػارا  مػػف الاجػػرةث:ترجمػػة تبػػد اهلل بػػف الزبيػػر يػػاؿ
ولػد سػهة ث:بف تمػرو بػف يػـز يػاؿ وفي ترجمة ميمد، (ٖٚٓ)ثولد في السهة األولم: وييؿ

 .(ٖٛٓ)ثتشر مف الاجرة بهجراف
ويذكر أيياهػا  أبػر  تػاريم الػو دة ولكػف لػيس تيديػدا  دييقػا  واهمػا بشػكؿ مقػارب 

ولػػد فػػي تاػػد الهبػػي ث:ويقرهػػه بايػػداث مشػػاورة كمػػا فػػي ترجمػػة إبػػراهيـ بػػف تبػػد اهلل فقػػاؿ
 ... ،ولػػد فػػي الكعبػػةث:يػػزاـ يػػاؿوفػػي ترجمػػة يكػػيـ بػػف ، (ٜٖٓ)ثويّهكػػه، إبػػراهيـ: فسػػماى

وفػي ، (ٖٓٔ)،  ... وكاف مولدى يبؿ تاـ القيؿ بث ث تشرة سػهة تمػم ابػت ؼ فػي ذلػؾ
ولػػد فػػي ث:وفػػي ترجمػػة ابػػي كثيػػر يػػاؿ، (ٖٔٔ)ثولػػد تػػاـ وايػػدث:ترجمػػة تػػامر بػػف واثمػػة يػػاؿ

 .(ٕٖٔ)( يياة الهبي )
اة أكثػػر مػػف الػػو دة بػػؿ وذكػػر الػػو دة بالهسػػبة لموفػػاة يميمػػة هسػػبيا  فاػػو يػػذكر الوفػػ

 ولػد هػذا بػارضث:هادرا  ما يذكر الو دة فيسب كما فػي ترجمػة ميمػد بػف يطػاب اذ يػاؿ
 .(ٖٖٔ)ثاليبشة

وأما الوفػاة فيػذكر فػي تػدد مػف التػراجـ تػاريم الوفػاة وييػددها تيديػدا  دييقػا  مػن 
البمػيس  وكػاف يتمػه يػوـث:ذكر العمر لممترجـ لػه كمػا فػي ترجمػة الزبيػر بػف العػواـ فقػاؿ
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وكػاف تمػرى لمػا يتػؿ سػبعا   ... لعشر بموف مػف جمػادي األولػم مػف سػهة سػت وث ثػيف
اهه : ييؿث:وفي ترجمة أبي طمية األهصاري ياؿ، (ٖٗٔ)ثست وستوف: وييؿ، وستيف سهة

وهػػػػو ابػػػػف سػػػػبعيف ، سػػػػهة رابػػػػن وث ثػػػػيف: وييػػػػؿ .تػػػػوفي بالمديهػػػػة سػػػػهة إيػػػػد  وث ثػػػػيف
وتػوفي بالرممػة مػف ارض فمسػطيف سػهة ث:امت يػاؿوفي ترجمة اوس بف الص، (ٖ٘ٔ)ثسهة

 .(ٖٙٔ)ثوهو ابف اثهتيف وسبعيف سهة، أربن وث ثيف
ويذكر فػي القسػـ البػر مػف التػراجـ تػاريم الوفػاة مقترهػا  بيػادث معػيف مشػاور 

سػهة ، فػي ذي اليجػة، ويتؿ تبد اهلل يػـو اليػرةث:كما في ترجمة تبد اهلل بف يهظمة ياؿ
ث فقتػػؿ زيػػد فػػي :وفػػي ترجمػػة زيػػد بػػف يارثػػة يػػاؿ ،(ٖٚٔ)ثالشػػاـ يتمػػه أهػػؿ، ثػػ ث وسػػتيف

وفػػي ترجمػػة ابػػي ، (ٖٛٔ)ثمؤتػػة فػػي ارض الشػػاـ فػػي جمػػادي مػػف سػػهة ثمػػاف مػػف الاجػػرة
وتػػوفي فػػي إمػػارة بشػػر بػػف مػػرواف بالبصػػرة سػػهة اثهتػػيف ث:جييقػػة وهػػب بػػف تبػػد اهلل يػػاؿ

ممة أوؿ أيػاـ يزيػد بػف وتوفيػت أـ سػث:وفي ترجمة ههد بهت ابي أميػة يػاؿ، (ٜٖٔ)ثوسبعيف
 .(ٕٖٓ)ثسهة تسن وبمسيف –او شواؿ  –اهاا توفيت في شار رمضاف : معاوية وييؿ

ويػػذكر فػػي تػػدد مػػف التػػراجـ األبػػر  مكػػاف دفػػف المتػػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػػة 
وفػػػػي ترجمػػػػة تاخشػػػػة بهػػػػت بكػػػػر ، (ٕٖٔ)ثودفهػػػػت بػػػػاليجوفث:بديجػػػػة بهػػػػت بويمػػػػد فقػػػػاؿ

وفػػػػي ترجمػػػػة ابػػػػو وايػػػػد الميثػػػػي ، (ٕٕٖ)ث... فػػػػدفهت، وأمػػػػرت اف تػػػػدفف بػػػػالبقين لػػػػي ث:يػػػػاؿ
وفػػػػي ترجمػػػػة بريػػػػدة بػػػػف اليصػػػػيب ، (ٕٖٗ)ث(ٖٕٖ)ودفػػػػف فػػػػي مقبػػػػرة الماػػػػاجريف بقػػػػمث:يػػػػاؿ
ثػػـ بػػرج مهاػػا غازيػػا  الػػم  ... ثػػـ تيػػوؿ الػػم البصػػرة، المديهػػة وكػػاف مػػف سػػاكهيث:يػػاؿ

 .(ٕٖ٘)ثفاياـ بمرو يتم مات ودفف باا، براساف
جـ مػػف صػػمم تمػػم المتػػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػة وذكػػر ايضػػا فػػي تػػدد مػػف التػػرا

وفػػي ترجمػػة ابػػي ، (ٕٖٙ)ث( ودفهػػهمػػات وصػػمم تميػػه الهبػػي )ث:تمػػراف بػػف فيصػػؿ يػػاؿ
وفػي ترجمػة تاخشػة بهػت ، (ٕٖٚ)ث... وصػمم تميػه تبػد اهلل بػف مسػعودث:يػاؿ ذر الغقاري
 .(ٕٖٛ)ثوصمم تمياا ابو هريرةث:ابي بكر ياؿ
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ب مػػث  كمػا جػػال فػي ترجمػػة ابػي بػػف معػػاذ ويػد ذكػػر أيياهػا  سػػبب الوفػاة كػػالير 
وفػػي  ،(ٜٕٖ)ثويػػت  يػػـو بخػػر معوهػػة شػػايديف، شػػاد مػػن أبيػػه اهػػس بػػف معػػاذ بػػدرا  ث:فقػػاؿ

وفػي ، (ٖٖٓ)ث... يتؿ هػافن بػف بػديؿ بػف وريػال يػـو بخػر معوهػةث:ترجمة هافن بف بديؿ ياؿ
 .(ٖٖٔ)ثاويةوتوفي ابو مسمـ بارض الروـ غازيا  أياـ معث:ترجمة تبد اله بف ثوب ياؿ

ويد تكوف الوفاة بسبب يدوث الكوارث كاهتشار األمراض كما في ترجمة معػاذ 
وفػي ترجمػة اليػارث بػف هشػاـ ، (ٕٖٖ)ث... وتػوفي فػي طػاتوف تمػواسث:بف جبؿ اذ ياؿ
 .(ٖٖٖ)ثاستشاد يـو اليرموؾ في رجب مف سهة بمس تشرةث:بف المغيرة ياؿ

( اهيـ بػػػػػف رسػػػػػوؿ اهلل )ويػػػػػد تكػػػػػوف الوفػػػػػاة طبيعيػػػػػة كمػػػػػا فػػػػػي ترجمػػػػػة إبػػػػػر 
 .(ٖٖٗ)ثوتوفي وهو ابف ثماهية تشر شارا  ث:فقاؿ

ومػػات ث:او يػػد تكػػوف الوفػػاة بقعػػؿ مقصػػود كمػػا فػػي ترجمػػة بشػػر بػػف البػػرال يػػاؿ
( مػف األكمػة التػي أكػؿ مػن رسػوؿ اهلل )، ببيبر ييف افتتاياا سػهة سػبن مػف الاجػرة

 .(ٖٖ٘)ث... المسمومة مف الشاة
لوفػػػاة فػػػي هاايػػػة الترجمػػػة كمػػػا فػػػي ترجمػػػة جهػػػدب بػػػف وغالبػػػا  مػػػا كػػػاف يػػػذكر ا

إ  مػػا هػػدر فػػذكرها فػػػي األسػػطر األولػػم مػػف الترجمػػػة كمػػا فػػي اليػػارث بػػػف  (ٖٖٙ)زهيػػر
 .(ٖٖٚ)اهس

ويػػد يػػورد التػػراجـ مػػف غيػػر ذكػػر لػػو دة او وفػػاة مػػف تػػرجـ لاػػـ كمػػا فػػي ترجمػػة 
ترجمػة بويمػد  وكذلؾ فػي، (ٜٖٖ)وفي ترجمة أـ يكيـ بهت وداع، (ٖٖٛ)يبيصة بف وياص
 .(ٖٓٗ)بف تمرو السممي

 تراجم غري املسلمني: ثالثا
اتتمػػػػػد ابػػػػػف األثيػػػػػر فػػػػػي مهاجػػػػػه تػػػػػراجـ لعهاصػػػػػر مػػػػػف غيػػػػػر المسػػػػػمميف مػػػػػف 

و  ، ذكرى ابػف مهػدى وابػو هعػيـث:كما في ترجمة المقويس ياؿ ()المعاصريف لمرسوؿ 
لمسمموف مصػر فػي ومهه فت  ا، فاهه لـ يسمـ ولـ يزاؿ هصراهيا  ، مدبؿ له في الصيابة
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وفػي ترجمػة أسػقؼ هجػراف ، (ٖٔٗ)ثو  وجػه لػذكرى، ولامػا أمثػاؿ هػذا، ()ب فة تمر 
فجعمػه ؛ يوؿ ابي موسم أسػقؼ هجػراف: يمت .  ادري اسمـ او   :ياؿ ابو موسمث:ياؿ

كالشػماس والقػس ، واهمػا هػو مهزلػه مػف مهػازؿ الهصػراهية، باسـ فاهه ليس، اسما  تجيب
واسػمه ابػو يارثػة بػف تمقمػة ايػد بهػي بكػر بػف واخػؿ ولػػـ ، واألسػقؼ، والمطػراف والبتػرؾ

 .(ٕٖٗ)ث... يسمـ
وهو ، جعقي بف سعد العشيرة: ذكرى ابف ابي ياتـ فقاؿث:وفي ترجمة جعقي ياؿ

فػػي وفػػد جعػػؼ فػػي األيػػاـ التػػي تػػوفي الهبػػي  ()كػػاف وفػػد تمػػم الهبػػي ، مػػف مػػذيك
( )فػاف جعقػي بػف سػعد العشػيرة ؛ ه تالـوهذا اغرب ما يقول: يمت: ثـ ياؿ ... فياا

واهػه يبػؿ الهبػي ، ولػو تمػـ اف جعيقػا هػو ا سػـ ... بدهر طويؿ( )مات يبؿ الهبي 
() ،يػػػاؿ ابػػو بكػػر بػػػف ث:وفػػػي ترجمػػة فاػػـ بػػػف تمػػرو يػػاؿ، (ٖٖٗ)ثصػػيابيا   لػػـ يجعمػػه

هػذا القػوؿ غمػط فػاف فاػـ بػف : يمػت ... ذكرى ابو بكر بف ابي تاصػـ فػي ا يػاد: تمي
مػهاـ تػػابط ، واليػه يهسػب كػػؿ فامػي، بػف يػيس تػػي ف يبػؿ اإلسػ ـ بػػدهر طويػؿتمػرو 

ثابت بف جابر بف سقياف بف تدي بف كعب بف يرب بف تيـ بف سػعد بػف : شرا واسمه
بيهػػه وبػػيف )فاػػـ( سػػبعة ، فاػػذا تػػابط شػػرا يبػػؿ اإلسػػ ـ، فاػػـ بػػف تمػػرو بػػف يػػيس تػػي ف

وفػي ، (ٖٗٗ)ثتػابط شػرا فػي الصػيابة؟  ويػد ذكػر ابػف  صػيابيا   (فاػـ)فكيؼ يكوف ، آبال
، ابتمػػؼ فػػي إسػػ مهث:أبرجػػه ابػػو موسػػم ويػػاؿث:ترجمػػة تػػامر بػػف الطقيػػؿ العػػامري يػػاؿ

يػوؿ المسػتغقري وغيػػرى : يمػت: ثػـ يػاؿ ... فػاوردى ابػو العبػاس المسػتغقري فػي الصػيابة
فػاف تػامرا لػـ يبتمػؼ أهػؿ الهقػؿ مػف المتقػدميف اهػه مػات ، ليس بيجة في إس ـ تامر

 .(ٖ٘ٗ)ثفتركه كاف أولم مف ذكرى، ولـ يبتمقوا في ذلؾ ... ،راكاف
مػػف الميتمػػؿ اف وجػػود هػػذى التػػراجـ فػػي مػػتف الكتػػاب يعػػود الػػم ت يػػة أولخػػؾ 
المترجـ لاـ في سير اليدث المصػايب لهشػاط الصػيابي سػوال فػي مجػاؿ الجاػاد كمػا 

ويػاص مػرض  فذكر فياا اف سعدا بػف ابػي (طبيب العرب) في ترجمة اليارث بف كمدة
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وطمػب مػف اليػارث ( )( في يجة الوداع فعادى رسػوؿ اهلل وهو من رسوؿ اهلل )
 .(ٖٙٗ)فعالجه بف كمدة اف يعالك سعدا مما به

وكاف يد ذكػر فػي ترجمػة اليػارث بػف كمػدة اف أبػاى اليػارث بػف كمػدة مػات أوؿ 
ي أمػػػر سػػػعد بػػػف ابػػػ( )ويػػػد رو  اف رسػػػوؿ اهلل ث:اإلسػػػ ـ ولػػػـ يصػػػ  إسػػػ مه ويػػػاؿ

فدؿ ذلؾ تمم اهه جاخز اف يشاور أهؿ  .وياص اف ياتيه ويستوصقه في مرض هزؿ به
 .(ٖٚٗ)ث... الكقر في الطب اذا كاهوا مف أهمه

هبمص مما تقدـ الم اف ما يدمه ابف األثير يعد تمم جاهب كبير مف األهمية 
التػػي وذا ييمػػة تاريبيػػة كبيػػرة لمػػف أتقبػػه مػػف الدارسػػيف تمػػم الػػرغـ مػػف بعػػض الاقػػوات 

وين فياػا ومهاػا تكػرارى لمترجمػة الوايػدة ألشػباص معيهػيف اسػتهادا  الػم ا سػـ او الكهيػة 
او الػػػم اسػػػـ آبػػػر ييممػػػه الشػػػبص اذ اهػػػه ذكػػػر فػػػي كػػػؿ ترجمػػػة معمومػػػات  لػػػـ تػػػرد فػػػي 

 .التراجـ األبر  لاؤ ل األشباص
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 اهلىامش
يػؽ بشػار تػواد تيقيػؽ وتعم، التكممػة لوفيػات الهقمػة، زكي الديف ابو ميمػد المهػذري (ٔ)

تمػػػاد ؛ ٘ٚ/ ٙ: ٜٙٚٔ، القػػػاهرة، مطبعػػػة تيسػػػم البػػػابي اليمبػػػي، ٔط، معػػػروؼ
المطبعػػة ، القػػاهرة، ٔط، الػػديف إسػػماتيؿ ابػػو القػػدال، المبتصػػر فػػي أببػػار البشػػر

، ابػػػو تبػػػد اهلل شػػػمس الػػػديف ميمػػػد الػػػذهبي؛ ٗ٘ٔ/ ٖد.ت ، اليسػػػيهية المصػػػرية
 .ٜٜٖٔ/ ٗ: د.ت، بيدار إييال التراث العر ، بيروت، تذكرة اليقاظ

 .ٜٜٖٔ/ ٗ: تذكرة، الذهبي؛ ٘ٚ/ ٙ: التكممة، المهذري (ٕ)
ابػػو هػػاجر ميمػػد : تيقيػػؽ، العبػػر فػػي ببػػر مػػف غبػػر، ابػػو تبػػد اهلل شػػمس الػػديف (ٖ)

 .ٕٚٓ/ ٖ: د.ت، دار الكتب العممية، بيروت، السعيد بف بسيوهي زغموؿ
إييػػال  تيقيػػؽ لجهػػة، شػػذرات الػػذهب فػػي أببػػار مػػف ذهػػب، ابػػو القػػ ح تبػػد اليػػي (ٗ)

 .ٖٚٔ/ ٘: د.ت، بيروت، التراث العربي في دار الفاؽ الجديدة
، ٔط ،دراسػػات فػػي كتػػب التػػراجـ والسػػياؽ، هػػاهي العمػػد؛ ٚ/ ٔ: التكممػػة، المهػػذري (٘)

 .ٖٜص ، ٜٔٛٔ ،المؤسسة الصيقية األردهية، تماف
William Benton, Biography Encyclopedia Britannica, 

(Chicago-1966), Vol 3. p. 636. 

المكتػب التجػاري ، بيػروت، ٕط، معرفػة تمػـو اليػديث، ميمد تبػد اهلل الهيسػابوري (ٙ)
تمػػػـو اليػػػديث ، صػػػبيي الصػػػال ؛ ٙ-٘ص ، ٜٚٚٔ، لمطباتػػػة والتوزيػػػن والهشػػػر

أكػػـر ضػػيال ؛ ٕٙٔص ، ٜ٘ٙٔ، دار العمػػـ لمم يػػيف، بيػػروت، ٖط، ومصػػطميه
، ٜ٘ٚٔ، الرسالةمؤسسة ، بيروت، ٖط، بيوث في تاريم السهة المشرفة، العمري
 ترجمػػػػة يسػػػػيف، دراسػػػػات تػػػػف المػػػػؤربيف العػػػػرب، مرغموليػػػػوث د. س؛ ٕ٘ٓص 

التػػػػػػػاريم ، تمػػػػػػػر رضػػػػػػػا كيالػػػػػػػة؛ ٛٙص ، د.ت، دار الثقافػػػػػػػة، بيػػػػػػػروت، هصػػػػػػػار
؛ ٘ٙص ، ٕٜٚٔ، المطبعػة التعاوهيػة، دمشػؽ، والجغرافيا في العصور اإلس مية
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، اإلسػكهدرية، ك األوربػيمهاك الهقد التاريبي تهد المسػمميف والمػها، موافي تثماف
 .ٜٙص ، د.ت، مؤسسة الثقافة الجامعية

J. Robson, (Hadith), The Encyclopedia of Islam, Lozac, 

Second Edition, 

(London- 1971), Vol. 111, p. 24 ; Somogyi. j: The 

Development of Arabic Historiography. JSS. The British 

Library (London – 1958). Vol. 3. p. 345. 

المطبعػػة ، بيػػروت، بيػػث فػػي هشػػاة تمػػـ التػػاريم تهػػد العػػرب، تبػػد العزيػػز الػػدوري (ٚ)
ترجمػة ، تمـ التاريم تهد المسػمميف، فراهز روزهثاؿ؛ ٕٓص ، ٜٓٙٔ، الكاثوليكية

، هور الديف ياطوـ؛ ٕٗٔص ، ٖٜٙٔ، مكتبة المثهم، بغداد، صال  ايمد العمي
تقػػت ميمػػد ؛ ٚٛٔص ، ٜ٘ٙٔ، بعػػة اإلهشػػالمط، دمشػػؽ، المػػدبؿ الػػم التػػاريم

بشػار ؛ ٖٚٓص ، د.ت، دار العػودة، بيػروت، أدب التاريم تهد العرب، الشرياوي
مجمػة ، مظػاهر تػاثير تمػـ اليػديث فػي تمػـ التػاريم تهػد المسػمميف، تواد معػروؼ

 .ٕ٘ص ، ٘ج، ٜ٘ٙٔ، بغداد، األي ـ البغدادية
Richter. G:(Medieval Arabic Historiography). IG.. The 

British 

Library (London – 1959). Vol. 33. p. 139. 

 أطرويػػػة دكتػػػوراى غيػػػر، مػػػهاك ابػػػف بمكػػػاف فػػػي وفيػػػات األتيػػػاف، بميػػػؿ إبػػػراهيـ جاسػػػـ
 .ٜٗص ، ٜٜٛٔ، جامعة الموصؿ، مهشورة

 .ٜٗ-ٙٗص ، يهظر تقاصيؿ ذلؾ القصؿ الثاهي مف الرسالة (ٛ)
دار الكتػػػب ، بيػػػروت، التػػػاريم الكبيػػػر، ابػػػو تبػػػد اهلل ميمػػػد بػػػف إسػػػماتيؿ الببػػػاري (ٜ)

 .وما يمياا ٘/ ٔ: د.ت، العممية
الػػدار المصػػرية ، القػػاهرة، تػػاريم تممػػال األهػػدلس، تبػػد اهلل بػػف ميمػػد بػػف يوسػػؼ (ٓٔ)

يهظػػػػػر السػػػػػيد تبػػػػػد العزيػػػػػز سػػػػػالـ التػػػػػاريم ؛ ٔ/ ٔ،: ٜٙٙٔ، لمتػػػػػاليؼ والترجمػػػػػة
 .ٕٔص ، ٜٔٛٔ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكهدرية، والمؤربوف العرب
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؛ ٖٕٔ/ ٔ: د.ت، دار الكتػػػاب العربػػػي، بيػػػروت، تػػػاريم بغػػػداد، ايمػػػد بػػػف تمػػػي (ٔٔ)
 .ٜٗٔص ، بيوث، العمري

/ ٔ ،:د.ت، دار المستشػػرؽ، بيػػروت، معجػػـ األدبػػال، شػػااب الػػديف ابػػي تبػػد اهلل (ٕٔ)
٘ٔ. 

، تيقيػؽ، أسد الغابة فػي معرفػة الصػيابة، تز الديف ابي اليسف تمي بف ميمد (ٖٔ)
 .ٜٔ/ ٔ،: ٜٚٚٔ-ٜٓٚٔدار الشعب ، اهرةالق، إبراهيـ البها وآبروف

 .ٜٔ/ ٔ: المصدر هقسه (ٗٔ)
 .ٕٗ-ٕٓ/ ٔ: المصدر هقسه: يهظر التقاصيؿ (٘ٔ)
 .ٖٖ٘-ٜٖٓ/ ٖ: المصدر هقسه (ٙٔ)
 .ٔٛٔ-٘ٗٔ/ ٗ ـ. ف: (ٚٔ)
 .ٜٙ٘-ٗٛ٘/ ٖ ـ. ف: (ٛٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٜٔ/ ٗ ـ. ف: (ٜٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٖٕٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٓ)
 .ٜٖٙ-ٜٖٗ/ ٘ ـ. ف: (ٕٔ)
 .ٚ-٘/ ٕ ـ. ف: (ٕٕ)
 .ٔٚٔ-ٜٙٔ/ ٚ ـ. ف: (ٖٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٜٕٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٗ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٓٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕ٘)
 .ٜٖٓ-ٖٗٛ/ ٖ ـ. ف: (ٕٙ)
 .٘ٓٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚ)
 .ٜٛٔ/ ٕ ـ. ف: (ٕٛ)
 .ٕٜ/ ٖ ـ. ف: (ٜٕ)
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 .ٖٓٗ/ ٗ ـ. ف: (ٖٓ)
 .ٕٚٔ/ ٘ ـ. ف: (ٖٔ)
 .ٚٙٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕٖ)
 .٘٘/ ٚ ـ. ف: (ٖٖ)
 .ٜٕ٘/ ٚ ـ. ف: (ٖٗ)
 .ٜٕ٘/ ٗ ـ. ف: (ٖ٘)
 .ٖٓٙ/ ٕ ـ. ف: (ٖٙ)
 .ٕٖٛ/ ٕ ـ. ف: (ٖٚ)
 .ٖٗ/ ٗ ـ. ف: (ٖٛ)
 .ٖٗ٘/ ٚ: ويهظر .ٜٚٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٖ)
 .ٔٓٔ/ ٔ: ويهظر .ٖٔٔ/ ٕ ـ. ف: (ٓٗ)
 .ٕٛ٘-ٕٙ٘/ ٙ: ويهظر .ٓٗ/ ٖ ـ. ف: (ٔٗ)
 .ٕٖٔ-ٖٛٔ/ ٙ: ويهظر .ٕٕٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٗ)
 .ٙٚ/ ٖ ـ. ف: (ٖٗ)
 .ٕ٘/ ٔ ـ. ف: (ٗٗ)
 .ٖٜ/ ٔ ـ. ف: (٘ٗ)
 .ٛٙٔ/ ٕ ـ. ف: (ٙٗ)
 .٘/ ٖ ـ. ف: (ٚٗ)
 .ٓٓٔ-ٜٜ/ ٖ ـ. ف: (ٛٗ)
 .ٕٚ٘/ ٕ ـ. ف: (ٜٗ)
 .ٜٖٗ-ٖٜٖ/ ٘ ـ. ف: (ٓ٘)
 .ٕٔٛ/ ٘ ـ. ف: (ٔ٘)
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 .ٕٙٛ/ ٘ ـ. ف: (ٕ٘)
 .ٗٓ٘/ ٗ ـ. ف: (ٖ٘)
 .ٙٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٗ٘)
 .ٖٜ/ ٔ ـ. ف: (٘٘)
 .ٕٚ٘/ ٕ :ـ. ف (ٙ٘)
 .ٙٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٚ٘)
 .ٖٜٔ/ ٗ؛ ٕٕٓ/ ٗ ـ. ف: (ٛ٘)
 .ٕٔٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜ٘)
 .ٕٔٔ/ ٘ ـ. ف: (ٓٙ)
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ ٔ ـ. ف: (ٔٙ)
 .ٜٗٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕٙ)
 .ٕٔٓ/ ٙ ـ. ف: (ٖٙ)
 .ٗ/ ٗ ـ. ف: (ٗٙ)
 .ٕٙ/ ٔ ـ. ف: (٘ٙ)
 .ٖ٘ٛ/ ٚ ـ. ف: (ٙٙ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ ٙ ـ. ف: (ٚٙ)
 .ٕٕٚ/ ٕ ـ. ف: (ٛٙ)
-ٖٗٗ/ ٖ: ٜٙٙٔ، دار صػػػادر، بيػػػروت، تػػػز الػػػديف ابػػػي اليسػػػف بػػػف األثيػػػر (ٜٙ)

ٗٗٗ. 
 .٘ٗ/ ٖ ـ. ف: (ٓٚ)
 .٘ٗٗ/ ٖ ـ. ف: (ٔٚ)
 .ٕٕ٘-ٕٗٗ/ ٗ: أسد الغابة، ابف األثير (ٕٚ)
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 .ٜٖٕ/ ٕ،: ابف األثير (ٖٚ)
 .ٕ٘٘-ٜٖٕ/ ٕ ـ. ف: (ٗٚ)
 .ٕ٘٘-ٕٓٗ/ ٕ ـ. ف: (٘ٚ)
 .ٖ٘ٚ/ ٗ: أسد الغابة، ابف األثير (ٙٚ)
 .ٖٗ-ٖٖ/ ٓٔ، د.ت، بغداد، مكتبة المثهم، ابف األثير (ٚٚ)
 .٘ٚٔ/ ٚ، أسد الغابة، ابف األثير (ٛٚ)
 .٘ٚٔ/ ٚ، (ٕهامش ريـ )، المصدر هقسه (ٜٚ)
 .ٗ٘ٔ/ ٚ ـ. ف: (ٓٛ)
 .ٜٕٔ/ ٕ ـ. ف: (ٔٛ)
 .ٖٚٚ/ ٗ ـ. ف: (ٕٛ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ ٔ ـ. ف: (ٖٛ)
 .ٕٙٔ/ ٕ ـ. ف: (ٗٛ)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ ٖ ـ. ف: (٘ٛ)
 .ٕٗٗ/ ٗ ـ. ف: (ٙٛ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ ٘ ـ. ف: (ٚٛ)
 .ٕٛٙ/ ٙ ـ. ف: (ٛٛ)
 .ٛٗٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٛ)
 .ٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٜٓ)
، العػػػدد، جريػػػدة الػػب غ، مػػف أشػػػار المػػؤربيف فػػػي العػػالـ، ميمػػود شػػيت بطػػػاب (ٜٔ)

 .ٔص ، ٖٜٙٔ، الموصؿ، ٙٔ٘
 .ٖٓٔ/ ٔ، أسد الغابة، ابف األثير (ٕٜ)
 .ٕٚٙ/ ٕ ـ. ف: (ٖٜ)
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 .ٜٚٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٗ)
 .ٙٛ/ ٔ ـ. ف: (ٜ٘)
 .ٖٚ٘/ ٘ ـ. ف: (ٜٙ)
 .ٜٛ/ ٗ ـ. ف: (ٜٚ)
 .ٖٓٔ/ ٗ ـ. ف: (ٜٛ)
 .ٜٔٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٜ)
 .ٖٚ٘/ ٔ ـ. ف: (ٓٓٔ)
 .ٗٙٔ/ ٕ ـ. ف: (ٔٓٔ)
 .ٕ٘ٛ/ ٚ ـ. ف: (ٕٓٔ)
 .ٕٚٙ/ ٔ ـ. ف: (ٖٓٔ)
 .ٕٚٙ/ ٘ ـ. ف: (ٗٓٔ)
 .٘٘ٔ/ ٔ ـ. ف: (٘ٓٔ)
 .ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ ٖ ـ. ف: (ٙٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ ٙ ـ. ف: (ٚٓٔ)
 .ٕٚٔ/ ٘ ف: ـ. (ٛٓٔ)
 .ٕٛٙ/ ٙ ـ. ف: (ٜٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ ٗ ـ. ف: (ٓٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ ٗ ـ. ف: (ٔٔٔ)
 .ٖٚٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕٔٔ)
 .ٖٚٗ/ ٖ ـ. ف: (ٖٔٔ)
 .ٖٖٕ/ ٕ ـ. ف: (ٗٔٔ)
 .ٖٚ٘/ ٗ ـ. ف: (٘ٔٔ)
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 .ٖٕٓ/ ٘ ـ. ف: (ٙٔٔ)
 .ٕٖ٘/ ٙ ـ. ف: (ٚٔٔ)
 .ٕٕٔ/ ٔ ـ. ف: (ٛٔٔ)
 .ٖٚ٘/ ٔ ـ. ف: (ٜٔٔ)
 .ٜٓٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٓٔ)
 .ٛٔٔ/ ٕ ـ. ف: (ٕٔٔ)
 .ٔٓٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕٔ)
 .ٖٔٓ/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٔ)
 .ٛٙ/ ٔ ـ. ف: (ٕٗٔ)
 .ٕٗٔ/ ٘ ـ. ف: (ٕ٘ٔ)
 .ٛٔ٘/ ٗ ـ. ف: (ٕٙٔ)
 .ٜٔ٘/ ٗ ـ. ف: (ٕٚٔ)
 .ٗٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٛٔ)
 .ٜٛٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٕٔ)
 .ٜٛٔ/ ٘ ـ. ف: (ٖٓٔ)
 .ٜٓ/ ٙ ـ. ف: (ٖٔٔ)
 .ٜٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕٖٔ)
 .ٙ٘/ ٙ ـ. ف: (ٖٖٔ)
 .ٕٛ/ ٙ ـ. ف: (ٖٗٔ)
 .ٚٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖ٘ٔ)
 .ٕٗٗ/ ٗ ـ. ف: (ٖٙٔ)
 .٘ٓٔ/ ٚ ـ. ف: (ٖٚٔ)



 
 

   

 

ى ىشكلىالتراجمىومضمونها
 فــيىكتــابىأســدىالـــعابـــظ

ىهاشمىوونسىصبدالرحمند.ىأ.ىم.ى
ىرائدةىحازمىمحمدىصلي

  3122ىحزورانىى(7الطــددى)

  717 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 .ٖٕ٘/ ٚ ـ. ف: (ٖٛٔ)
 .ٗٓٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٖٔ)
 .ٔٔٔ/ ٚ ـ. ف: (ٓٗٔ)
 .ٓٔٔ/ ٚ ـ. ف: (ٔٗٔ)
 .ٕٖٙ/ ٚ ـ. ف: (ٕٗٔ)
 .ٕٖٙ/ ٚ ـ. ف: (ٖٗٔ)
 .ٕٓ/ ٚ ـ. ف: (ٗٗٔ)
 .ٜٖٓ/ ٚ ف: ـ. (٘ٗٔ)
 .ٖٖٔ/ ٚ ـ. ف: (ٙٗٔ)
 .ٖٓ٘/ ٚ ـ. ف: (ٚٗٔ)
 .ٖٔٙ/ ٚ ـ. ف: (ٛٗٔ)
 .ٖٛٔ/ ٗ ـ. ف: (ٜٗٔ)
 .ٖٛٔ/ ٗ ـ. ف: (ٓ٘ٔ)
 .ٓٔ/ ٖ ـ. ف: (ٔ٘ٔ)
 .ٙٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕ٘ٔ)
 .ٕٔٛ/ ٕ ـ. ف: (ٖ٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ ٔ ـ. ف: (ٗ٘ٔ)
 .ٚٗٔ/ ٚ ـ. ف: (٘٘ٔ)
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ ٔ ـ. ف: (ٙ٘ٔ)
 .ٛٙ/ ٔ ـ. ف: (ٚ٘ٔ)
 .ٖٓ٘/ ٕ ـ. ف: (ٛ٘ٔ)
 .ٛٙٗ/ ٘ ـ. ف: (ٜ٘ٔ)
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 .ٜٖٔ/ ٙ ـ. ف: (ٓٙٔ)
 .ٕٕٚ/ ٕ ـ. ف: (ٔٙٔ)
 .ٗٚٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕٙٔ)
 .ٕٖٕ/ ٗ ـ. ف: (ٖٙٔ)
 .ٛٚٔ/ ٕ ـ. ف: (ٗٙٔ)
 .ٖٕٛ/ ٘ ـ. ف: (٘ٙٔ)
 .ٕٛٙ/ ٙ ـ. ف: (ٙٙٔ)
 .ٕٓٛ-ٜٕٚ/ ٘ ـ. ف: (ٚٙٔ)
 .ٖٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٛٙٔ)
 .ٜٕٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٙٔ)
 .ٕٚ٘/ ٕ ـ. ف: (ٓٚٔ)
 .٘/ ٖ ـ. ف: (ٔٚٔ)
 .٘ٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚٔ)
 .ٜٓٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٚٔ)
 .ٜٓ/ ٖ ـ. ف: (ٗٚٔ)
 .ٜٓ/ ٖ ـ. ف: (٘ٚٔ)
 .ٖٖٙ/ ٔ ـ. ف: (ٙٚٔ)
 .ٖٖٙ/ ٔ ـ. ف: (ٚٚٔ)
 .ٖٙٔ/ ٙ ـ. ف: (ٛٚٔ)
 .ٛٙٗ/ ٔ ـ. ف: (ٜٚٔ)
 .ٜٓٔ/ ٗ ـ. ف: (ٓٛٔ)
 .ٜٗ/ ٕ ـ. ف: (ٔٛٔ)
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 .ٖٜٖ/ ٚ ـ. ف: (ٕٛٔ)
 .٘ٙ/ ٚ ـ. ف: (ٖٛٔ)
 .ٜٔ٘/ ٕ ـ. ف: (ٗٛٔ)
 .ٕٔٓ/ ٗ ـ. ف: (٘ٛٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ /ٔ ـ. ف: (ٙٛٔ)
 .ٕٚٙ /ٔ ـ. ف: (ٚٛٔ)
 .ٜٕٛ/ ٚ ـ. ف: (ٛٛٔ)
 .ٜٖٖ/ ٗ ـ. ف: (ٜٛٔ)
 .٘ٗٔ/ ٗ ـ. ف: (ٜٓٔ)
 .ٖ٘ٛ/ ٗ ـ. ف: (ٜٔٔ)
 .ٙٔ٘/ ٕ ـ. ف: (ٕٜٔ)
 .ٕٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖٜٔ)
 .ٔٔٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٗٔ)
 .ٖٙٔ/ ٙ ـ. ف: (ٜ٘ٔ)
 .ٔٚ/ ٔ ـ. ف: (ٜٙٔ)
 .ٓٙ/ ٔ ـ. ف: (ٜٚٔ)
 .ٛٗ/ ٔ ـ. ف: (ٜٛٔ)
 .ٖ٘ٚ/ ٗ ـ. ف: (ٜٜٔ)
 .ٖ٘ٚ/ ٗ . ف:ـ (ٕٓٓ)
 .ٕ٘/ ٔ ـ. ف: (ٕٔٓ)
 .ٜٓٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٕٓ)
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 .تػـ شػرياا مػف يبػؿ الميققػيف .المقيهة هي التي تزيف المرأة ليـو زفافاا ـ. ف: (ٖٕٓ)
 .ٖٔ/ ٚ: يهظر

 .ٖٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٗٓ)
 .ٚٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕ٘ٓ)
 .٘ٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٙٓ)
 .ٖٖٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٚٓ)
 .ٜٔٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٛٓ)
 .ٓٚ/ ٗ ـ. ف: (ٜٕٓ)
ا  ويػالوا لػه يويػؿ بػه بيثػرب ألهاـ اذا استجار باـ الرجؿ دفعػوا لػه سػام: القوافؿ (ٕٓٔ)

ميمػػػد بػػػف تبػػػد الممػػػؾ بػػػف : يهظػػػر .والقويمػػػة ضػػػرب مػػػف المشػػػي .شػػػخت ييػػػث
دار التػػراث ، بيػػروت)، تيقيػػؽ مصػػطقم السػػقا وآبػػريف، السػػيرة الهبويػػة: هشػػاـ
 .ٗٚ/ ٕ، (د.ت، العربي

 .ٓٙٔ/ ٖ، أسد الغابة (ٕٔٔ)
 .ٖٙٗ/ ٕ ـ. ف: (ٕٕٔ)
 .ٙٓٗ/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٔ)
 .ٕٓٚ/ ٗ ـ. ف: (ٕٗٔ)
 .ٛٗٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕ٘ٔ)
 .ٙٗٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٙٔ)
يصف تمم سبن مرايؿ مف دمشؽ ...  وهي مف أتماؿ المديهة: دومة الجهدؿ (ٕٚٔ)

وسػميت بدومػة الجهػدؿ ألف يصػهاا مبهػي ...  (بيهاا وبػيف مديهػة الرسػوؿ )
معجػـ ، شػااب الػديف بػف يػايوت اليمػوي: لممزيد مف التقاصيؿ يهظػر .بالجهدؿ
 .ٜٛٗ-ٚٛٗ/ ٕ، ٜ٘ٚٔ، بيروت، دار صادر، البمداف
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ودومػػة ...  اليجػػر كمػػه الوايػػدة جهدلػػة: وييػػؿ، فاػػي اليجػػارة: الجهػػدؿامػػا تػػف 
الجهػػدؿ المكػػاف الغمػػيظ فيػػه يجػػارة ومكػػاف جهػػدؿ كثيػػر : وييػػؿ .الجهػػدؿ موضػػن

ابو القضػؿ جمػاؿ الػديف ابػف ، ابف مهظور: ولممزيد مف التقاصيؿ يهظر .البذؿ
 .ٖٔ٘/  ٔج، د.ت، بيروت، دار صادر، لساف العرب المييط، مهظور

 .ٖ٘ٔ/ ٔ، د الغابةأس (ٕٛٔ)
 .ٜٚٔ/ ٔ ـ. ف: (ٜٕٔ)
 .ٖٕٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٕٓ)
 .ٔٛٔ/ ٘ ـ. ف: (ٕٕٔ)
 .ٜٖ٘/ ٘ ـ. ف: (ٕٕٕ)
 .ٙٔٗ/ ٗ ـ. ف: (ٖٕٕ)
 .ٕٖٙ/ ٕ ـ. ف: (ٕٕٗ)
 .ٜٛٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕ٘)
 .ٖٔٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٕٙ)
 .ٓٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕٚ)
 .ٙ/ ٕ ـ. ف: (ٕٕٛ)
 .ٕٔٚ/ ٕ ـ. ف: (ٜٕٕ)
 .ٓٙ٘/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٓ)
 .ٗٔ/ ٗ ـ. ف: (ٖٕٔ)
 .ٜٚٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٖٕ)
 .ٕٚٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖٖٕ)
 .ٔٚٔ/ ٕ ـ. ف: (ٖٕٗ)
 .ٕ٘ٗ/ ٘ ـ. ف: (ٖٕ٘)

 
 

   

 

ى ىشكلىالتراجمىومضمونها
 فــيىكتــابىأســدىالـــعابـــظ

ىهاشمىوونسىصبدالرحمند.ىأ.ىم.ى
ىرائدةىحازمىمحمدىصلي

  3122ىحزورانىى(7الطــددى)

  711 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 .ٜٛٗ/ ٕ :ـ. ف (ٖٕٙ)
 .ٖٕٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٕٚ)
 .ٕٗٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٛ)
 .ٛٗٔ/ ٙ ـ. ف: (ٜٖٕ)
 .ٜٙٔ/ ٕ ـ. ف: (ٕٓٗ)
 .ٗٚ/ ٗ ـ. ف: (ٕٔٗ)
 .ٖٖٖ/ ٚ ـ. ف: (ٕٕٗ)
 .ٓٗٗ/ ٚ ـ. ف: (ٖٕٗ)
 .ٖٙٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٗٗ)
 .ٕٔٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕ٘ٗ)
 .ٜٕٚ/ ٕ ـ. ف: (ٕٙٗ)
 .ٕٗٛ-ٕٔٛ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚٗ)
درة السػمطاف : وفػي التاػذيب، تربيػة معروفػة، التػي يضػرب باػا: بالكسر: الدرة (ٕٛٗ)

 .ٜٚٙ/ ٔ، لساف العرب، هظورابف م .التي يضرب باا
 .ٔٛٔ/ ٗ، أسد الغابة (ٜٕٗ)
 .ٖٓٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٓ٘)
 .ٜٕٓ/ ٗ ـ. ف: (ٕٔ٘)
 .ٖٕ٘/ ٘ ـ. ف: (ٕٕ٘)
 .ٗٚٔ/ ٚ ـ. ف: (ٖٕ٘)
 .ٓٙٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٗ٘)
 .ٗٚ/ ٔ ـ. ف: (ٕ٘٘)
 .ٖٕٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٙ٘)
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 .ٕٚ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚ٘)
 .٘ٙ/ ٚ ـ. ف: (ٕٛ٘)
 .ٜٖٓ/ ٖ ـ. ف: (ٜٕ٘)
 .ٕٜ/ ٕ ـ. ف: (ٕٓٙ)
 .ٕٔٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٔٙ)
 .ٕٙٚ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕٙ)
 .ٖٗ٘/ ٗ ـ. ف: (ٖٕٙ)
 .٘ٚٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٗٙ)
 .ٛٙٔ/ ٕ :ـ. ف (ٕ٘ٙ)
 .ٙٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٙٙ)
 .ٙٗٗ/ ٕ ـ. ف: (ٕٚٙ)
 .ٕٙٚ/ ٖ ـ. ف: (ٕٛٙ)
 .ٖٙٛ/ ٚ ـ. ف: (ٜٕٙ)
 .٘/ ٚ ـ. ف: (ٕٓٚ)
 .ٜ/ ٖ ـ. ف: (ٕٔٚ)
 .ٛٗ/ ٕ ـ. ف: (ٕٕٚ)
 .ٛٔٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖٕٚ)
 .ٖ٘ٗ/ ٗ ـ. ف: (ٕٗٚ)
 .ٕٙ/ ٘ ـ. ف: (ٕ٘ٚ)
 .ٗٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٙٚ)
 .ٖٔٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚٚ)
 .ٕٕٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٛٚ)
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 .ٕٙ٘/ ٚ ـ. ف: (ٜٕٚ)
 .٘ٛ٘/ ٖ ـ. ف: (ٕٓٛ)
 .ٖٕٕ/ ٗ ـ. ف: (ٕٔٛ)
 .ٖٚ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕٛ)
 .٘ٙٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٛ)
 .ٜٖ٘/ ٖ ف: ـ. (ٕٗٛ)
 .ٖٙٛ/ ٚ ـ. ف: (ٕ٘ٛ)
 .ٔٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٙٛ)
 .ٔٚ/ ٙ ـ. ف: (ٕٚٛ)
 .ٜٚٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٛٛ)
 .ٖٔٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٕٛ)
 .ٜٙ/ ٔ ـ. ف: (ٜٕٓ)
 .ٚٔ٘/ ٕ ـ. ف: (ٜٕٔ)
 .ٕٔٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٜٕ)
 .ٕ٘ٗ/ ٘ ـ. ف: (ٖٜٕ)
 .ٕ٘ٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٕٗ)
 .ٕٗ٘/ ٖ ـ. ف: (ٜٕ٘)
 .٘٘ٗ/ ٖ ـ. ف: (ٜٕٙ)
: يهظػر .تـ شرياا مػف يبػؿ الميققػيف .الهمر: بردة مف صوؼ يمبساا األتراب (ٜٕٚ)

 .ٜٖٙ/ ٕ، ٔيـ ، هامش ر ـ. ف
اليمرال تـ شرياا مػف  .فيقصد باا الهممة الصغيرة: اما الذرة .ٜٖٙ/ ٕ ـ. ف: (ٜٕٛ)

 .ٜٖٙ/ ٕ، : ـ. فيهظر .يبؿ الميققيف
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، ٕ، هػػامش ريػػـ : ـ. فيهظػػر .تػػـ شػػرياا مػػف يبػػؿ الميققػػيف .أوفػػرهـ: أزمػػتاـ (ٜٜٕ)
ٕ /ٕٜٚ. 

 .ٜٕٚ/ ٕ ـ. ف: (ٖٓٓ)
 .ٓٙ/ ٔ ـ. ف: (ٖٔٓ)
 .ٓٛ/ ٗ ـ. ف: (ٕٖٓ)
 .ٜٖ/ ٖ ـ. ف: (ٖٖٓ)
 .ٖٚٗ/ ٖ ـ. ف: (ٖٗٓ)
 .ٜٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖ٘ٓ)
 .ٜٔ/ ٕ ـ. ف: (ٖٙٓ)
 .ٕٕٗ/ ٖ ـ. ف: (ٖٚٓ)
 .ٙٓٔ/ ٘ ـ. ف: (ٖٛٓ)
 .ٖ٘/ ٔ ـ. ف: (ٜٖٓ)
 .٘ٗ/ ٕ ـ. ف: (ٖٓٔ)
 .٘ٗٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٔٔ)
 .ٖٕٙ/ ٙ ـ. ف: (ٕٖٔ)
 .ٛٛ/ ٘ ـ. ف: (ٖٖٔ)
 .ٕٕ٘/ ٕ ـ. ف: (ٖٗٔ)
 .ٕٛٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖ٘ٔ)
 .ٕٚٔ/ ٔ ـ. ف: (ٖٙٔ)
 .ٜٕٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٚٔ)
 .ٖٕٛ/ ٕ ـ. ف: (ٖٛٔ)
 .ٜٗ-ٛٗ/ ٙ ـ. ف: (ٜٖٔ)
 .ٜٕٛ/ ٚ ـ. ف: (ٕٖٓ)
 .٘ٛ/ ٚ ـ. ف: (ٕٖٔ)
 .ٕٜٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٕٖ)
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/ ٗ ،معجػػػػـ البمػػػػداف، اليمػػػػوي: ولممزيػػػػد مػػػػف التقاصػػػػيؿ يهظػػػػر .واد بمكػػػػة: فػػػػم (ٖٕٖ)
ٕٖٚ-ٕٖٛ. 

 .ٕٖ٘/ ٙ: أسد الغابة (ٕٖٗ)
 .ٜٕٓ/ ٔ ـ. ف: (ٕٖ٘)
 .ٖٖٛ/ ٗ ـ. ف: (ٕٖٙ)
 .ٔٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕٖٚ)
 .ٕٜٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٖٛ)
 .ٗٙ/ ٔ ـ. ف: (ٜٕٖ)
 .ٜٜٕ/ ٘ ـ. ف: (ٖٖٓ)
 .ٕٜٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٖٔ)
 .ٜٚٔ/ ٘ ـ. ف: (ٕٖٖ)
 .ٕٔٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٖ)
 .ٓ٘/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٗ)
 .ٕٛٔ/ ٔ ـ. ف: (ٖٖ٘)
 .ٜٖ٘/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٙ)
 .ٖٛٚ/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٚ)
 .ٖٗٛ/ ٗ ـ. ف: (ٖٖٛ)
 .ٖٕٖ/ ٚ ـ. ف: (ٜٖٖ)
 .ٕ٘ٔ/ ٕ ـ. ف: (ٖٓٗ)
 .ٕٙ٘/ ٘ ـ. ف: (ٖٔٗ)
 .ٜٓ/ ٔ ـ. ف: (ٕٖٗ)
 .ٖٗٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٗ)
 .ٖٔٚ-ٖٓٚ/ ٗ ـ. ف: (ٖٗٗ)
 .ٕٚٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖ٘ٗ)
 .ٖٔٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٙٗ)
 .ٖٗٛ/ ٔ ـ. ف: (ٖٚٗ)
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 املصادر واملراجع
 املصادر: أولا 
 .ـ(ٕٖٕٔ/ هػٖٓٙتز الديف ابي اليسف تمي بف ميمد )ت، ابف األثير -ٔ
، دار الشػػػعب، إبػػػراهيـ البهػػػا وآبػػػروف، تيقيػػػؽ، غابػػػة فػػػي معرفػػػة الصػػػيابةأسػػػد ال -

 .ـٖٜٚٔ-ٜٓٚٔ، القاهرة
 .ٜٙٙٔ، بيروت، دار صادر، الكامؿ في التاريم -
 .ت.د، بغداد، مكتبة المثهم، المباب في تاذيب األهساب -
 .ـ(ٜٙٛ/ هػٕٙ٘ابو تبد اهلل ميمد بف إسماتيؿ )ت، البباري -ٕ
 .ت.د، ر الكتب العمميةدا، بيروت، التاريم الكبير -
 .ـ(ٛٚٙٔ/ هػٜٛٓٔابو الق ح تبد اليي )ت، ابف العماد اليهبمي -ٖ
تيقيػػؽ لجهػػة إييػػال التػػراث العربػػي فػػي دار ، شػػذرات الػػذهب فػػي أببػػار مػػف ذهػػب -

 .ت.د، بيروت، الجديدة الفاؽ
 .ـ(ٓٚٓٔ/ هػٖٙٗايمد بف تمي )ت، البغدادي، البطيب -ٗ
 .ت.د، روتبي، دار الكتاب العربي، تاريم بغداد -
 .ـ(ٖٛٗٔ/ هػٛٗٚابو تبد اهلل شمس الديف )، الذهبي -٘
 .ت.د، دار إييال التراث العربي، بيروت، تذكرة اليقاظ -
، ابػػو هػػاجر ميمػػد السػػعيد بػػف بسػػيوهي زغمػػوؿ، تيقيػػؽ، العبػػر فػػي ببػػر مػػف غبػػر -

 .ت.د، دار الكتب العممية، بيروت
 .ـ(ٕٖٖٔ/ هػٕٖٚتماد الديف إسماتيؿ )ت، ابو القدال -ٙ
 .ت.د، المطبعة اليسيهية المصرية، القاهرة، ٔط، بتصر في أببار البشرالم -
 .ـ(ٕٔٓٔ/ هػٖٓٗتبد اهلل بف ميمد بف يوسؼ )ت، ابف القرضي -ٚ
 .ٜٙٙٔ، الدار المصرية لمتاليؼ والترجمة، القاهرة، تاريم تممال األهدلس -
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 .ـ(ٕٛ٘ٔ/ هػٙ٘ٙزكي الديف ابو ميمد )ت، المهذري -ٛ
مطبعػة تيسػم ، ٔط، بشار تػواد ومعػروؼ، يقيؽ وتعميؽت، التكممة لوفيات الهقمة -

 .ٜٙٚٔ، القاهرة، البابي اليمبي
 .ـ(ٖٔٔٔ/ هػٔٔٚابو القضؿ جماؿ الديف )ت، ابف مهظور -ٜ
 .ت.د، بيروت، دار صادر، لساف العرب المييط -
 .ـ(ٕٙٚ/ هػ٘ٗٔميمد بف تبد اهلل )ت، الهيسابوري -ٓٔ
، لمطباتػة والتوزيػن والهشػرالمكتػب التجػاري ، بيػروت، ٕط، معرفة تموـ اليػديث -

ٜٔٚٚ. 
 .ـ(ٕٕٛ/ هػٕٛٔميمد بف تبد الممؾ )، ابف هشاـ -ٔٔ
، دار التػػػراث العربػػػي، بيػػػروت، مصػػػطقا السػػػقا وآبػػػروف، تيقيػػػؽ، السػػػيرة الهبويػػػة -

 .ت.د
 .ـ(ٕٕٛٔ/ هػٙٔٙشااب الديف )، يايوت اليموي -ٕٔ
 .ٜ٘ٚٔ، بيروت، دار صادر، معجـ البمداف -
 .ت.د، شرؽدار المست، بيروت، معجـ األدبال -
 املراجع: ثانياا 

 بميؿ إبراهيـ، جاسـ -ٔ
جامعػػػة ، أطرويػػػة دكتػػػوراى غيػػػر مهشػػػورة، مػػػهاك ابػػػف بمكػػػاف فػػػي وفيػػػات األتيػػػاف -

  .ٜٜٛٔ، الموصؿ
 هور الديف، ياطوـ -ٕ
 .ٜ٘ٙٔ، مطبعة اإلهشال، دمشؽ، المدبؿ الم التاريم -
 تبد العزيز، الدوري -ٖ
 .ٜٓٙٔ، عة الكاثوليكيةالمطب، بيروت، بيث في هشاة تمـ التاريم تهد العرب -
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 فراهز، روزهثاؿ -ٗ
، مكتبػػة المثهػػم، بغػػداد، صػػال  ايمػػد العمػػي، ترجمػػة، تمػػـ التػػاريم تهػػد المسػػمميف -

ٜٖٔٙ.  
 تبد العزيز، سالـ -٘
  .ٜٔٛٔ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكهدرية، التاريم والمؤربوف العرب -
 ميمد تقت، الشرياوي -ٙ
 .ت.د ،دار العودة، بيروت، أدب التاريم تهد العرب -
 صبيي، الصال  -ٚ
 .ٜ٘ٙٔ، دار العمـ لمم ييف، بيروت، ٖط، تمـو اليديث ومصطميه -
 هاهي ، العمد -ٛ
، المؤسسػػػة الصػػػيقية األردهيػػػة، تمػػػاف، ٔط، دراسػػػات فػػػي كتػػػب التػػػراجـ والسػػػياؽ -

ٜٔٛٔ. 
 أكـر ضيال ، العمري -ٜ
  .ٜ٘ٚٔ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٔط، بيوث في تاريم السهة المشرفة -
 ضا تمر ر ، كيالة -ٓٔ
 .ٕٜٚٔ، المطبعة التعاوهية، دمشؽ، التاريم والجغرافيا في العصور اإلس مية -
 س.د، مرغميوث -ٔٔ
 .ت.د، دار الثقافة، بيروت، ترجمة يسيف هصار، دراسات تف المؤربيف العرب -
 تثماف ، موافي -ٕٔ
مؤسسػػػػة ، اإلسػػػػكهدرية، مػػػػهاك الهقػػػػد التػػػػاريبي تهػػػػد المسػػػػمميف والمػػػػهاك األوربػػػػي -

  .ت.د، الجامعية الثقافة
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 الذورياخ: ثالثاا 
 ميمود شيت، بطاب -ٔ
  .ٖٜٙٔ، الموصؿ، جريدة الب غ، مف أشار المؤربيف في العالـ -
 بشار تواد، معروؼ -ٕ
، مجمة األي ـ البغدادية، مظاهر تاثير تمـ اليديث في تمـ التاريم تهد المسمميف -

 .ٜ٘ٙٔ، بغداد
 املراجع األجنثيح: راتعاا 

1- Richter G: (Medieval Arabic Historiography) IG The British 

Library (London – 1959).  
2- J. Robson (Hadith), The Encyclopedia of Islam. Lozac. second 

Edition (London 1971). 

3- Somogyi, J: The Development of Arabic Historiography, Jss, 

The British Library (London – 1958). 

4- William Benton, Biography. Encyclopedia Britannica, 

(Chicago – 1966). 
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Form and Context of Translation 
A Study of Ibn Al- Atheer's Book 

Osud Al- Ghaba Fe Maarifat Al – Sahaba 
 

Asst. prof. Dr. Hashim Younis Researcher 

Department of History Raida Hazim Mohammed 
Gollege of Education 

 

Abstract 

Ibn –Al-Atheer in his book"Osud Al- Ghaba Fe Maarifat 

Al – Sahaba"was very muah concerned with the forms and 

contexts of translation. His focus was on the organization and 

translation of biographies , He depended certain methods and 

procedures for originality and authenticity as well as the 

historian's style in presentation. 

Ibn Al- Atheer has shed light on the main elements of 

translation , starting with the name , the sur name , the title and 

the date of death in addition to other biograpluis related to non- 

Muslims contemporary to prophet Mohammed peace be upon 

him. 
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 املبالغة والغلو يف شعر
 الغزل يف العصر األموي 

                                                                  دالل هاشم كريم. د
 ن

                                          جامعة تكريت/ كلية التربية/ سامراء/ قسم اللغـة العربيـة  
 ن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حبث ملخص
 المبالغة والغمو في شعر الغزل في العصر األموي :العنوان

ثتتم ، تناولتت فتتي الباتث ال التتة المغوصتتة والصتطداصة لمبر تتتي المبالغتة والغمتتو
فتوصتتمُت ىلتتّ  تتّ ة ،  رستتُت المبالغتتة والغمتتو فتتي الصتتبات الاّستتصة والمعنوصتتة لممابوبتتة

فتي الصتتبات الاستتصة ىه نراىتتا  كتتان متتن اىميتا تركصتتز شتتا ر الغتزل فتتي مبالغاتتتو: نتتاج 
شمل ، وق  بصنا هلك في اثناء  راسة الموضوع، اكثر من مبالغاتو في الصبات المعنوصة

 . في العصر اأُلموي  مّ اختدف اطصافيم شعراء الغزل الباث    ًا من
منيتتتا ان الشتتتا ر قتتت  ، وقتتت  اوضتتتانا تتتتل متتتا توصتتتل ىلصتتتو الباتتتث فتتتي الخاتمتتتة

المثتتال لالمابوبتتة  متتن ختتدل مبالغاتتتو فتتي صتتباتيا المعنوصتتة  اوصتتل ىلصنتتا صتتورة المتتراة
والاّسصة فضًد  مّ وتو  الغمو الهي نراه ق  ابع  النشاط التصوصري  ن قوتو التأثصرصة 

، كتأن، كتا لفي المتمقي  مّ  كس ما نراه فتي الغمتو التهي ُصستبع بتبعض األلبتاظ مثتل 
  .  لو ...
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 توطئة:
مبيومتتتو صيتتتيء موضتتتو ة تبكصرصتتتة  نتتت  ىن الباتتتث فتتتي مصتتتطمي متتتا وتقصتتتي 

واستتتصما ، البااتتتث وصشتتتكل منطمقتتتًا  ممصتتتًا لمتتت خول فتتتي منطقصتتتة المصتتتطماات وماىصتيتتتا
كمصتتتطماي ، المصتتتطمي النقتتت ي التتتهي اثتتتار تتتت ًا  نتتت  النقتتتا  واستتتصما القتتت امّ متتتنيم

ىه صمتتثدن وستتصمة لمتتت بر ، المبالغتتة والغمتتو المتتهصن ناتتن بصتت    راستتتيما فتتي ىتتها الباتتث
وا اة ننبتته منيتتا ىلتتّ متتا ىتتو معرفتتي متتممنصن بصقتتصن  ممتتي كامتتل ان ، ل راستتة والتامصتتلوا
لكتتل  متتم اصتتطداًا خاصتتًا بتتو ىها لتتم ُصعمتتم بتتهلك ا صتصستتر لمشتتارع فصتتو ىلتتّ ااىتتت اء لل

 .  ٔل  سبصًد وا ىلّ فيمو  لصدً 
ونان بهلك سنمتمس طرصع ااىت اء في ضوء الباث فتي مبيتوم المصتطماصن 

تيمتتتا ونصتتتطبي هلتتتك منطمقتتتًا ىلتتتّ تكتتتوصن متتتا ة باثصتتتة تامصمصتتتة مشتتتكّمة باستتتتقراء وماىص
 . النصوص والشواى  الشعرصة

 : املببلغة والغلو يف اللغة واالصطالح
وبالغ فتدن فتي األمتر ىها لتم لل،  ٕل  ان تبمغ من العمل تي كلل: المبالغة لغة

ىها : . وغتد فتي الت صن صغمتو ُغمُتّواً تتتاوز الات . ..لل: اما الغمو لغتة فيتو،  ٖل  صقصر فصو
الرافت  صت ه ُصرصت  : ىها رمتّ بتو ... والمغتالي بالستيم: تاوز الا . وغتد بالستيم صغمتو ُغمُتو.ا

وقتتتال بعضتتتيم غمتتتوت فتتتي األمتتتر ُغمُتتتو.ا وَغدنصتتتًة وغدنصتتتًا ىها لل،  ٗل  بتتتو اقصتتتّ الغاصتتتة
لتشتت   فصتتو ومتتتاوزة الاتت  ... تتتاوزت فصتتو الاتت  واْفَرْطتتت فصتتو ... والغمتتو فتتي التت صن اي ا

 .  ٘ل  الغمو الهي ىو التتاوز لق ر ما صتب
َامتتتتا المعنتتتتّ ااصتتتتطداي فقتتتت  اشتتتتار بعتتتتض النقتتتتا  القتتتت امّ ىشتتتتارات بستتتتصطة 

ىتت  ٖٕٔكتممصي ابن ستّدم التماتي لت ، لمصطمي المبالغة ا صتضي معيا المصطمي
شارة التااظ ،  ٙلىلّ المبالغة في اليتاء ،  ٚلالمبالغة بوضوح ال الة ىت  ىلّٕ٘٘تلوا 

وناتتتن نتتترث ان مثتتتل ىتتتهه ،  ٛلىتتتت  ليتتتا بااستتتتعارة والوصتتتفٕٙٚتلوتبصتتتان ابتتتن قتصبتتتة 
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، التممصاات ا تتع ث كونيا ومضات ا تصل بنا ىلّ مبيتوم  قصتع وواضتي لممصتطمي
لتتها سنستتصر قتت مًا لموصتتول ىلتتّ نقتتا  قتت  ا طتتوا ىتتها المصتتطمي تا صتت ًا صضتتعنا فتتي  اجتترة 

الفيتتتتام ِلمتتتتا ناتتتتن نباتتتتث  نتتتتو متتتتن هلتتتتك متتتتا نتتتتت ه  نتتتت  ق امتتتتة بتتتتن تعبتتتتر الوضتتتتوح و 
الغمتتو ىنمتتا ىتتو تتتتاوز فتي نعتتت متتا لمشتتيء ان صكتتون  مصتتو ولتتصس لل: ىتت  بقولتتوٖٖٚلت

وقتتت  هكتتتر ابتتتو ىتتتدل العستتتكري ،  ٜل  خارتتتتًا  تتتن طبا تتتو ىلتتتّ متتتا ا صتتتتوز ان صقتتت  لتتتو
وابع  نياصاتو وا تقتصتر ، وان تبمغ بالمعنّ اقصّ غاصاتلل: ىت  المبالغة بقولوٜٖ٘لت

تتتاوز ات  لل: اما الغمتو فيتو  نت ه،  ٓٔل  في العبارة  نو في ا نّ منازلو واقرب مراتبو
 .  ٔٔل  المعنّ واارتباع منو ىلّ غاصة ا صكا  صبمغيا الغمو

ىلصنتتتا وابعتتتت تنا  تتتن الخطتتتتأ والمدبستتتتة  نوىتتتهه التعرصبتتتتات قتتت  ا خمتتتتت ااطمجنتتتتا
ألنيتا وضتات لنتا مصتطماي المبالغتة والغمتو بشتكل ؛ صتاصيوا  ت ستصرنا بااتتتاه ال

 . صعطي لمكممتصن القوة ااصطداصة ال قصقة
وقبل البت ء بمشترو نا الباثتي ىتها ابت  متن الشتارة ىلتّ اننتا ستنعتم  فصتو  متّ 

وناتتاول تتبعتتو فتتي شتتعر غتتزل العصتتر ، ىتتهصن المبظتتصن التتهصن صمتتثدن مصتتطماًا وااتت اً 
راع ص خدن في باب المبالغة ومن النقا  ما اكت   مت  المبالغتة ألن الغمو والغ؛ األموي

وقتتت  ستتتبع ان فعتتتل هلتتتك ابتتتن طباطبتتتا ،  ٕٔل  تأكصتتت ًا لمعتتتاني القتتتوللمتتت  الغمتتتو و تتتّ ىا ل
الغراع في الوصف والفراط في لىت  فهكر المبالغة وتعميا مرا فًة ِلما سّماه لٕٕٖتل

 .  ٖٔل  التشبصو
 : لعصر األموياملببلغة والغلو يف شعر غزل ا

ىن. المتتب  لشعر الغزل في العصر اأَلموي ابت  متن ان صت رك ى راكتًا كتامًد متا 
متن نصتصب وافتر واستصما فتي  –ومعيا الغمو في بعض األاصان  –كانت تنالو المبالغة 
 : ااتتاىصن اآلتصصن

 . وتتا  في وصف صبات المابوبة الاسصة: الصورة الاسصة :األول
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وتشتتتمل وصتتتف متتتا صعانصتتتو شتتتا ر الغتتتزل متتتن التتتم : ة المعنوصتتتةالصتتتور  :الثااا ن 
 . الشوع وارقة البصن وش ة الوت  واليوث والميبة لمقاء المابوبة وما ىلّ هلك

لتتها راصنتتا الستتصر فتتي ىتتهصن ااتتتتاىصن  نتت  الباتتث واستتتقراء الشتتواى  الشتتعرصة؛ 
تتاه الاستي ألنتو مبتت جصن بمتا كتان صمثتل اات، ألنو سصمّطر ال راسة بإطار منيتي قتوصم

ثم ااتتاه المعنوي ألنو األقل نماهج قصاسًا بااتتاه ، األغمب وتو ًا لممبالغة والغمو فصو
م  العمم َان. المعصار الكمي تعمنا نق م ااتتاه الاسي ألنو ، الاسي ولكنو األوق  تأثصراً 

 . األكثر
 : املببلغة والغلو يف الصفبت احلسية

المابوبتة صتورة لممتراة المثتال واألنمتوهج فتي األشتصاء ىن. شا ر الغزل صرث في 
لتها فيتو اصنمتا صتهكر ، كميا ىه ا صت خميا اي  صتب َخمقتي صمكتن الشتارة او التممتصي ىلصتو

صتتباتيا الاستتصة ا صكتبتتي بتتإصرا  ىتتهه الصتتبات او رستتميا فتتي غصتتر اقصقتيتتا بتتل صعتتال  
وااغتراع وىتو بيتها األمتر األمر بالمبالغة التي ق  تصل في بعتض األاصتان ىلتّ الغمتو 

واشب  غتروره فتي ىظيتار صتاة ، ألنو نال رضا المابوبة؛ ق  ضرب  صبورصن باتر
اختصاره ليا وق  ُصاس   مصيا امتدكيا ىهه الصبات التي صركز  مصيا في مبالغاتو ومن 

ما صرسمو  مر بن ابي ربصعتة لصتورة المابوبتة المضتاءة فتي ، الشواى  ال الة  مّ هلك
 : بقولو ،المصل

اااا  ء َباااا َص الَُاتاااا    ااااوَ يء    ُ ُض يء               َخااااوت
نتاااُ    الَ َمااا ء   ن                (24)َكَمااا  اءُااامء َبااا َص الا 

 ن
فبتتي ىتتها البصتتت تأكصتت  متتا تمتمكتتو المابوبتتة متتن تمتتال متتن  ون تا صتت  لصتتبة 

صة لصعبر  ن  مومصة الصبات ولصستت ىنتاك خصوصت  صورتيالتمالصة معصنة فاختار 
ىه ا صمكتتتن ان صكتتتون ، ومتتتن الطبصعتتتي ان نشتتتعر بالمبالغتتتة فصتتتو، لصتتتبة تمالصتتتة بتتتهاتيا

مضتتاًء ىتتها الضتتصاء التتهي صتت ار ظتتدم المصتتل واي لصتتل،  –ميمتتا كتتان تمتتصًد  –الوتتتو 
زصتتا ة منتتو فتتي تأكصتت  المعنتتّ لتتها تعتتل النقتتا  القتت امّ  ، الانتت سلالمصتتل الشتت ص  الظتتدم 
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ااقتصتار  متّ لواسصما ابن طباطبا الهي اك   ت م:ل، صةالمبالغة من الماسنات المعنو 
هكتتتر المعتتتاني التتتتي صغصتتتر  مصيتتتا  ون اابتتت اع فصيتتتا والتمطصتتتف ليتتتا لتتتجد صكتتتون كالشتتتيء 

 .   ٘ٔل  المعا  المممول
وكممتتا زا  الشتتا ر فتتي مبالغاتتتو ختترج  تتن  اجتترة المتتألوف التتهي صتتم ي بتتالمتمقي 

ة من المبالغة في وصف المابوبة فصضت  فصزص   مر بن ابي ربصع، ىلّ السأم والضتر
لاليصباء  التتتي تكتتا  تنبتتتر متتن تمالصتتة معصنتتة فُصغتترع فتتي وصتتبيا كتتتنصتتب  صنصتتو صتتبة 

 : فصقول، ثقل اأَلر اف
اااااا   ُء اااااا ولض َ َوا                 َهاتفاااااا  ء َلفَاااااا  ء َم ت

اااااانت ث َ اااااال  اأَل َُا     ن ُء م  َُياااااا ء َيَكاااااا  َينت
(26)               

 ن
متتر بتتن ابتتي ربصعتتة متتن المتتولعصن فتتي رستتم ىتتهه الصتتورة والمبالغتتة وصبتت و ان  

 : فصيا، ىه نراه صكررىا في اكثر من شاى  شعري كقولو
ااااا ت  َُ َُا    ن َنَ  ُء مااااان ث َ ااااال  اأَل ت               َيَكااااا 

َُي اااا ء   ن اااا   َينت ِت ُء َُ ال                (27) لااااص ال اااا َ  ُءعااااا
 ن

ن اتتاه الغتزل التهي اتختهه لنبستو وىتو ولعل سبب تمسكو بيهه الصورة نات   
 : ومثمو قولو اصضاً ، الغزل الاسي او ما نسمصو الغزل الصرصي
مااااص  تا انتَ ااااَ َ  ت  ُض مءَ فتَ َفاااالء اأَل ت               َخااااوت

َُياااااا ء   ن اااااانت ث َ اااااال  اأَل َُا   َينت ُء م                 (28)َيَكاااااا 
 ن

 : وقولو اصضاً 
ااااااااااااااَ  ء   َ  اَ يء                  اااااااااااااا َوَينااااااااااااااو َ َي ت

ا   ااااا وُء ء الُء ااااا ء   ن اااااع  ُف َشااااص ال َممت
(29)               

 ن
ونتتراه ا صتاتترج متتن ان صتتهكر صتتبات تستت صة لممابوبتتة قتت  صتعبتتف فتتي هكرىتتا 

صتبقتان  –شا ر الغزل الصرصي وشا ر الغزل العهري  –ولكنيما ، شا ر الغزل العهري
من هلتك ، صوصر من ضمن مبالغاتيما مّ تصوصر رقة تم  المابوبة وص خدن ىها الت

 : قول تمصل بثصنة
               مااااااو ُ ل النماااااال ال اااااا    ُ مااااااُه 

               (10)أَلنااَُ  ل ماااص  مااُه  ماااُ ل النمااال  ن
 ن

 : وقول لُ   خ  ال تل 
               اااااا ااالض لااااااو يااااااُ ل الااااااتف   َلنااااااُُ 

ُض  مااااص قوام ااا   ن                (12) ماااص  ماااُه  َخاااوت
 ن
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 : وقول م نون لامص
              منعفمااااااالض لاااااااو ُ شااااااا  الاااااااَت    ماااااااُه 

               (11)الثاااا  من ااااا   اااا  ماااااُا     الاااااتف     ن
 ن

لصكتون ماتور المبالغتة فتي رستم صتورة رقتة تمت    التهرلوااتباع  مّ ااتصتان بتت
ىّا اننتتا ، بقةالمابوبتة امتر متعتارف  مصتو  نتت  شتعراء الغتزل كمتا راصنتتا فتي الشتواى  الستا

نماظ التباوت في م ث تأثصر المبالغة  مّ المتمقي بصن ىماء الشعراء فمنيم متن صبتالغ 
في المعنّ فصصل بو ىلّ ش  هىن القتار  والتتأثصر فصتو وىتها متا نتراه فتي قتول  متر بتن 

 : ابي ربصعة
              لاااااااو ُ ف تً   وااااااااُا   اااااااو  ق ق هااااااا 

              (13)و   اا  الُشاا أَلثفااَ  الااتف    ااو  الثفاا  ن
 ن

فالمبالغتتة فتتي ىتتها البصتتت ااتت ثت نو تتًا متتن شتت  انتبتتاه القتتار  ىلتتّ المعنتتّ التتهي 
اي ان تتتأثصر النمتتل الصتتغصر فتتي ىتتهه   فتتوعلصرصتت  الشتتا ر ىصصتتالو لتتو باستتتعمالو كممتتة 

المابوبتتة متتتأٍت متتن  ون ان صمتتس تمتت ىا اتتتّ لتتو مستتًا خبصبتتًا بتتل بمتتتر  مشتتصو فتتوع 
  ومتنتون لصمتتّ، وابتي صتخر، تمصتتلللتت -المتهكورة ننبتًا  –امتا األبصتات الشتتعرصة  ثوبيتا،

فالمبالغة فصيا اقل شأنًا ووزنًا في لبت اانتباه ىلصيا ألن الّهّر فصيا ق  مشّ او مس تم  
ف خمت باب ااستاسان ا ال ىشة ألن ما صا ثو الهّر من ن وب  مّ التم  ، المابوبة

لتها نترث ،  ٕٗلا ىها ما  رفنا تأثصر الهر في التم  الرقصع وغصر الرقصتعامرًا طبصعصًا واسصم
وقت  صقتترب ، ان  مر بن ابي ربصعة ق  وفع في مبالغتتو قصاستًا بالشتواى  المتهكورة ستابقاً 

 : فصقول، منو تمصل بثصنة  ن ما صتعل مكان الهر بصن اواشي الثوب
              منعماااااااااال لااااااااااو اااااااااااُ ل تً  ُان اااااااااا 

               (15)اشااا  ثوُ ااا  بااال ا ااا  ء وُاااان او   ن
 ن

ولكننا ا نت  التتأثصر وا ااستاستان فتي مبالغتة تتاء بيتا اأَلاتوص لصبتصن رقتة 
 : فصقول، تم  مابوبتو  ن ما صتعل الهر تات ثوبيا
              لااااااو ُ ف اااااااول   ت   يااااااا  مااااااُ    

               (16)لُاااص ُ اا  ماان ُُااا  الااتَ   ثاا    ن
 ن

 متتتتّ  كتتتتس متتتتا راصنتتتتاه  نتتتت  الشتتتتعراء   تاتتتتت ونثتتتتارلعف تتتتتأثصر مبالغتتتتتو فأضتتتت
ىه اقت مبالغاتيم ااستاسان والرضا  –المهكورة ننبًا  –السابقصن في الشواى  الشعرصة 
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بتعل الهّر صترح تمت  المابوبتة فت خموا متن ىتها البتاب لت  م المعنتّ امتا  متر فقت  نتال 
فضًد  مّ التتروح التتي   فوعلسن ىا بكممة ش ة اان ىاش واا تاب بالمبالغة ألنو ا

 : سببيا الهّر كقولو
              مءنعفماااااااااااال لااااااااااااو ُ  تً  ُ ِاااااااااااام  

لكااا ُ ُُاااا  الاااتف ف  ااا  ال ماااُ اكماااصء   ن
(17)               

 ن
وكأن التباوت في المبالغة بالمعنّ ومت ث قبوليتا واستاستانيا والتعتتب ليتا قت  

فكانتت مقاستات مناستبة لبصتان تبتوع شتا ر  متّ   اتتت، بتصن، فتوعلُا   في الكممتات 
ومتت  ىتتها كمتتو استتتطاع ىتتماء الشتتعراء متتن ختتدل ىتتهه المبالغتتات ىصصتتال صتتبة ، نختتر

اسصة وىي رقة تم  المابوبتة وصتبة معنوصتة وصتموا ىلصيتا بالكناصتة  تن كتون المابوبتة 
بانتتتتت ف، مترفتتتة ومخ ومتتتتة ومنعمتتتة فصتتتتارت النتصتتتتة ليتتتتها رقتتتة التمتتتت  التتتتي تتمتتتتت  بيتتتا

 : وتتضي من زواصا ُاخر كقول تمصل بثصنة،  ٕٛلواتضات باستعمال لالهر 
              اكااا ُ  ُااااء المااا   اخاااُ   ماااُه 

               (19) تا اغيِم  ُ لما   مان  قال ال ماُ    ن
 ن

والتهي صبت و متتن ىتها البصتت المبالغتتة فتي المعنتّ ل رتتتة اات ثت مبيومتًا  كستتصًا 
لشتتا ر رقتتة تمتت  المابوبتتة ونعومتتتو اوصتتل ىلتتّ اهىاننتتا المتا تتب فبتت ًا متتن ان صخص تتل ا

التي تعانصيا المابوبة ىها اغتستمت بالمتاء وكأنيتا تعتاني مرضتًا تمت صًا او  صبتًا خمقصتًا ا 
والتهي زا  الطتصن بمتة ىتو  ت م تامتل المابوبتة لتبس الارصتر ، صتعميا تتامتل رقتة المتاء

 : كما صتضي هلك في قول متنون لصمّ
نفماااااااا اءااااااااُم   هن وا                الا ااااااااا   مااااااااُو

               (30)اكِاااان مااان امااال الا اااا   ق ق ااا   ن
 ن

ومما صاتمل القبول او   مو ان الارصر ص مي التمو  فميما كانت المراة رقصقتة 
بتل اتتّ النظترة ىلصيتا قت  ، وصثقتل لبستو  مصيتا ا صمكتن قبتول مستصل الت م منيتا متن لبستو

 : صقول قصس لبنّتمثر في خ ىا لنعومتو ف
              اث م ااااااااا  لاااااااااُ  الا اااااااااا  لمان ااااااااا 

               ويشااااااكو  لااااااص    ي اااااا  ث اااااال الع ااااااُ    ن
 ن

              ول ااااااااااص خاااااااااُا    ت مااااااااا  لابي ااااااااا 
اااتا ا  لمابااا  لن اااا ث   ااا  الخاااُ    ن                (32)ا 

 ن
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، لتتور اتتتّ ان رقتتة ورع التتور  تمهصيتتا وتختت ش تمتت ىا ىها متتا لبستتت ثوبتتًا متتن ا
ولعمنتا نعتتهر الشتتا ر فتي ىتتهه المبالغتتات؛ ألنتو ارا  ان صبتتصن متتا تتمتت  بتتو المابوبتتة متتن 

 : ىه صقول، ترف ونعمة
              ولاااو لُِااا  ثوُااا   مااان الاااو ُ  خ ل  ااا   

               (31)لخاااُ  من ااا   ماااُه  َوَ  ء الاااو ُ    ن
 ن

هر فتي ان الارصتر لكتن لتصس متن الصتاصي العت، والعهر فتي الخت ش لعمتو مقبتواً 
ُص مي التمو  ىّا ىها كان من صمبسو صعاني مرضًا تعمو صتاسس من الارصر ىلّ ال رتة 

فمثتتتل ىتتتهه الصتتتورة تكتتتون  اجقتتتًا متتتن الوصتتتول ، التتتتي صصتتتل بيتتتا ىلتتتّ ان ُصتتت مي تمتتت ه
كما اتضي هلك في قول متنون لصمتّ التهي ستبع ، بالمبالغة والغمو ىلّ التأثصر بالمتمقي

 .  هكره
ىه صستمت  بما صراه متن وتتو ، لالوتو  من ضمن مبالغات شا ر الغزل وص خل

وىتتو ، المابوبتتة ىلتتّ  رتتتة تتعمتتو صبتتالغ فتتي وصتتبو فيتتو  نتت ه صستتقي كتتل ارض تزورىتتا
، ىه بتتتصن تمتتتال وتتتتو المابوبتتتة وال التتتة  مصتتتو: األول استتتي: بتتتهلك قتتت  اقتتتع اتتتتتاىصن

لمابوبتتة فتتي اي مكتتان تتتهىب معبتترًا فصتتو  تتن الخصتتر التتهي صتمبتتو وتتتو ا: والثتاني معنتتوي
 : فصقول، ىلصو

ُتي  اااااا                ِاااااا ا  ُو  ااااااُ كاااااال  ل ء   ء
اااااي   اأَلم ااااا  ا  ن ُ  لَِ                (33)وُمثااااال و  ااااا

 ن
فيتتو ا صنبتتك متتن بصتتان تتتأثصر وتتتو المابوبتتة وتمالتتو التتهي اختته البتت ر ضتتصاءه 

 : فصقول، منو
اااااااااااااااامل الخاااااااااااااااُان واُاااااااااااااااال                   ألَِ

ااااااانفل  و    ااااااا  الُاااااااُ ء اءعت   ن ِء َشاااااااص ُ 
(34)               

 ن
، فيتتها الضتتصاء التتهي صماتتو شتت ة ظتتدم المصتتل  لصتتل  متتّ بصتتاض الوتتتو الناصتت 

واسصما الشعراء في اتخاهىم لو لونًا  ،بضمون المون األبصض لبشرة المراةفالعرب  امة ص
 تتن استاضتتار  ومتتنيم  متتر بتتن ابتتي ربصعتتة التتهي ا صختترج،  ٖ٘لماببتتًا لوتتتو المابوبتتة

 : ىه صقول، ىهه الصورة المونصة في هىنو
تا ياااااااا ا    اااااااا  الباااااااا ص  ماااااااا                 وا 

                ُء اااااااااااان البفاااااااااااا ص  ك نف اااااااااااا  ُااااااااااااُ ء   ن
 ن
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...............................               
                ...............................  ن

 ن
                 قن   اااا وكااا نف ُاااو  الشااام  ياااا

نااااااااص ُ اااااااا  ال  اااااااا ء   ن لو مء ناااااااال  لَُ
(36)                

 ن
وقتتت  صكتتتون الغمتتتو فتتتي المعنتتتّ مقبتتتوًا ىها متتتا ا ث البكتتترة بشتتتكل ا صستتتيء ىلتتتّ 

لتتها ، النشتتاط التخصصمتتي فتتي الصتتورة الشتتعرصة متتن ختتدل ُاستتن ااستتتعمال المغتتوي وفيمتتو
ااغراع التتي صباتث فصيتا الشتا ر  تن منبته نرث المبالغة التي تصل ىلّ مرامة الغمو و 

فتد صتتت  ميربتتًا ىّا ، صنبته منتتو ىلتّ التخبصتتف متن وطتتأة الغمتتو واابتعتا  بتتو  ّمتا ا صتتتوز
لصبتعتت  بمبالغتتتو  ّمتتا ا ُصاستتن فتتي متتهىب المبالغتتة   ولتتو ...، وكتتا ، كتتأنلباستتتعمال 

ووصتتولو ، نتتّفصضتتمن بتتهلك  تت م اختتتدل المع،  ٖٚلوالغمتتو وصتت خل ضتتمن مختتارج الغمتتو
 : فصقول، لممتمقي بشبافصة وقبول واستاسان

               لاااااااااااو ِااااااااااا   األماااااااااااوا   ا ي ااااااااااا 
                ُعاااااااااُ كااااااااا   الماااااااااو  النيشااااااااا وا  ن

 ن
اااااااااالء ماااااااااان غ اااااااااا                   واكاااااااااا ُ الا ت

                  ااااااااااااااااااان اِاااااااااااااااااي نا  انكِااااااااااااااااا   ن
 ن

               واكاااااااااااااا ُ الع اااااااااااااا   نت ن ُاااااااااااااا 
ُء اااااااااا   َانُياااااااااا ء ُعااااااااااُ  ااااااااااول ال  ن

(38)                
 ن

فتي ىتهه األبصتات التتي كانتت ستببًا فتي   وكتا ، لتولونماظ م ث تأثصر استعمال 
غراع  مّ  كس ما نممسو في قتول  قبوليا واستاسانيا  مّ الرغم مما فصيا من غمو وا 

 : كثصر  زة
               والمااااااا ء انشاااااا ء لن يماااااا   ب ماااااا 

ُ  خ  ن ُء لن اااااااا ا امِااااااا   واخمااااااا                 (39)ماااااااُو
 ن

فالشا ر لم صخبف من وطأة الغمو فتي بصتان تتأثصر  تزة فتي المصتت التهي متا ىن 
وبطبصعتة الاتال ا صمكتن قبتول مثتل ىتها المعنتّ ، تمسو اتّ تعو  لتو الاصتاة متن ت صت 

فمتتصس متتن المنطقتتي ان صاصتتي الشتتا ر المصتتت بتتأي ستتبب متتن األستتباب ميمتتا كتتان قوصتتًا 
ّ  تتن القبتتول تعتتل صتتبة الخمتتو  ليتتها المصتتت والخمتتو  صتتبة كمتتا ىتتو والتتهي ابعتت  المعنتت

لها نرث متن الضتروري ااتصتان بمثتل ، متعارف  مصو ا تناط بالنسان ميما كانت قوتو
واستتصما ىها كتتان المعنتتّ غصتتر منطقتتي فدبتت  متتن   كتتأن، لتتوا، كتتا ، لتتولىتتهه الكممتتات 
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فصتو الشتا ر او المتتكمم بكتا  او متا وااستن الغتراع متا نطتع لل، تقرصبو ىلّ ااقناع بيا
 .  ٓٗل  ناو كأن ولوا، شاكميا

اتّ اننا ن رك تمالصتة المعنتّ بيتهه ااستتعماات كمتا نتت  هلتك فتي قتول ابتي 
 : صخر اليهلي

               يكااااا ُ ااااااُ  يناااااُ   تا مااااا  مِِاااااي  
                (42)وينُء ء  ا  ل  ا  ا  الاو  ء الخءُا ء   ن

 ن
صتتتتخر اليتتتتهلي فتتتتي ىصصتتتتال المعنتتتتّ المطمتتتتوب وتمكتتتتن منتتتتو وقتتتت  ااستتتتن ابتتتتو 

فيتتو صرصتت  ان مدمستتة المابوبتتة تتت ر   مصتتو  ، تكتتا لباستتتعمالو التت قصع والمناستتب لكممتتة 
فإنبتات التورع الخضتر تعنتي الاصتاة ، بالخصر والنماء والعطاء فصعو  األمتل لتو متن ت صت 

هي استاستتتن بوتتتتتو  ىتتتتهه ومتتتن المبالغتتتتة والغمتتتو التتتت، الت صتتت ة المعطتتتتاء الممصجتتتة باألمتتتتل
 : قول متنون لصمّ، الكممات

               ولاااو مِاااا  ُااا لك   ل ماااص ألتهُااا 
                (41) مااا   وشااااك   ثاااص  ااا ُ ُااا   ماااص  ن

 ن
 : في قول قصس بن هرصي  كأنلواستعمال 

               كااااااا نف    ااااااا َل األ ء امَ ااااااالء خااااااا يص  
ااااااا   ن ُء  اااااااوال  وال َ ُ  ا                 (43) مااااااا ف يَاااااااُ 

 ن
ممتتا ، زا  المعنتتّ تمالصتتة وتعميتتا هات فعالصتتة ونشتتاط صتتوري تمصتتز بتتو الشتتا ر

صتعمنتتا ُنتت رك متصقنتتصن متت ث  ناصتتة شتتا ر الغتتزل فتتي العصتتر األمتتوي بموضتتوع المبالغتتة 
والغمو في غزلو وتنبيتو ىلتّ مستألة التوافتع والموازنتة التتي ا صختتل معيتا المعنتّ وهلتك 

ستتواء اكتتان هلتتك فتتي التانتتب الاستتي كمتتا ىتتو ،  ٗٗل وكتتأن ...، كتتا و ، لتتولباستتتعمالو 
مبصن في الشواى  الشعرصة السابقة ام فتي التانتب المعنتوي كمتا ىتو موضتي فتي الشتاى  

 . السابع الهي بصن معاناة الشا ر والمو
التتهي خبتتف متتن وطتتأة الفتتراط فتتي المبالغتتة والغمتتو فتتي   كتتأنلومثمتتو استتتعمال 

 : قول األاوص
                ن  ماماااااااااالض معِااااااااااوللض لاااااااااا  لامياااااااااا

                لل اااااص الاُااااااَ  ُ ااااا  ُخااااااص  األِاااااعءُ    ن
 ن

ااااااااا   مااااااااا  كااااااااا نن                 وم ااااااااااال همف
                (45)ايااااااص ال ااااااُ   مءَعمفاااااا  ُ لف قااااااُ    ن

 ن
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في قول هي الرمة الهي صبصن تأثصر كدم المابوبتة   كا لوكها األمر باستعمال 
 : في األخرس

اااااَم ت  ِف َُ                ه  ااااا نء الثفن اااااا  مء ت  ُااااا   لاااااو َي
ااا ء   ن َُ ُااا ل ول  اءفت   اااَ َ  َ نااا ء َكااا  َخت               (46)أل 

 ن
كمتتا نتتت ه صختتتار لالو تتول  مصتت رًا لصتتورتو الشتتعرصة التتتي منيتتا ُصظيتتر تتتأثصر 

 : ىه صقول، كدم المابوبة فُصشغل ىهه الو ول  ن اوا ىا
               َماااااا    واق ااااااَل شاااااا ه     وَلااااااو َكمفَماااااا ت 

ََِ وَن َ ن  ال ءف      غ ث     ن َن اأَل َو                   (47)م 
 ن
لبصتتتان تمالصتتتة صتتتوت المابوبتتتة   الو تتتوللوكثصتتترًا متتتا صمتتتتأ شتتتا ر الغتتتزل ىلتتتّ 

وقتت  ضتترب المثتتل فتتي ُاستتن الاتت صث وبدغتتتو انتتو ستتصنزل العصتتم ،  ٛٗلوُاستتن كدميتتا
ي التبتتتتتال التتتتتو رة التتتتتتي ا صستتتتتتطص  ان صرقاىتتتتتا ااتتتتت  وا صيتتتتتت ي التتتتتتي تتاصتتتتتن بأ تتتتتال

 : ، ومنو قول  مر بن ابي ربصعة ٜٗلىلصيا
لء العء اااااااااا، وااااااااااُا                   ُمثمااااااااا   َينااااااااا  

ااااااص  ، ااااااصء   ن ماااااصء ، َ خ  َُ ا  َاشاااااو ء َتل ااااا
(50)                

 ن
ُ ُا ل ول لاو يُِام  ألخا    نا  كا لولعل الموازنة بصن ما اّ اه البصت األول 

بمثمتتتتو ، واتتتت صثلو   ولتتتتو كممتتتتت متتتتي  واقتتتتل ...لوتأ صتتتتة البصتتتتتصن اآلختتتترصن  (اف اااا 
ِلمتتتتتا لتتتتتو متتتتتن نشتتتتتاط وا اء صاركتتتتتان ؛ تاستتتتتم الموقتتتتتف التتتتتتأثصري لمبصتتتتتت األول  ...تنتتتتتزل

بتتتل بتتتتالقول ، اانتتت ىاش متتتن ان ابتستتتامتيا لهختتترس تتعمتتتو صنطتتتع نطقتتتًا ا تمعتتتثم فصتتتو
 مّ ان الا صث ، كص  ش ة تأثصر ابتسامة المابوبةوىها تأ، البصصي الهي صبيمو السام 

لتتتصس بتتتالقوة التأثصرصتتتة التتتتي ا اىتتتا  –التتتهي ُصشتتتغمو  تتتن اوا ه   الو تتتولل –ىلتتتّ الاصتتتوان 
ألن امتتر استتتماع ىتتها الاصتتوان لصتتوت المابوبتتة ولصتتوت غصرىتتا ستتصان ، المعنتتّ األول

متتا ألختتهه  نتت ه وصشتتغمو  متتن اولتتو ألنتتو ا صبيتتم ىتتها الكتتدم فصتت صم النظتتر ىمتت ا لخوفتتو وا 
وقتت  صتت م  الشتتا ر الغزلتتي الصتتورتصن معتتًا مبصنتتًا متت ث تتتأثصر كتتدم ، الاتتهر متتن المتتتكمم

 : كقول متنون لصمّ ، المصتلواانسان   الاماملالمابوبة في الاصوان 
               َ مااااااو َلنف اااااا  يَااااااُ و الَاَماااااا َص لَ  َُ اااااا 

                (52)مفَمااااااا ت َمايااااااا    تا  َلَيَكمفمااااااا ولاااااااو كَ   ن
 ن
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فقوة المعنّ في الشطر الثاني با صة لنا اكثر من الشطر األول لهسباب نبسيا 
 . التي سبع ان هكرناىا

وق  صستاضر شا ر الغزل في العصر األموي في مبالغاتو ما صسا  ه  مّ 
ولعل التانب ال صني كان لو اضوره ،   م ىهه المبالغات واسنا  المعنّ وتقوصتو

نون لصمّ من القرنن الكرصم متأثرًا و في المبالغة والغمو من هلك ما استم ه متوافا ت
پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پچ  :بقولو تعالّ

ڇ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ   ٹٹ  ٹ  ٹ

  ڳڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڇڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ

چڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں
 : بقولو، فصهكر ان ىاروت تعمم السار من لصمّ  ٕ٘ل

ااااااااُ  الَاماااااااااَص ُو    اااااااا  َنعفَماااااااالض يَِ                مء
ففااااااااااال  َوَيَك  مااااااااااا   ن                 يءاااااااااااَ افنء من ااااااااااا    

 ن
َُ اليااااااا  َمااااااان كااااااا ن ُا                   ُوا ء ء  َ ي مااااااا

اااا   من ااا  َيَعمفمااا   ن  ِ                 (53)وهااا  و ء كءااالف ال
 ن

لصتعميتتتا مرتكتتتزًا لدنطتتتدع فتتتي   لصمتتتة القتتت رلوصستتترع تمصتتتل بثصنتتتة فتتتي اختصتتتار 
الموازنتتة بتتصن تمتتال المابوبتتة واآلختترصن فصاستتميا لصتتالي مابوبتتتو فصبضتتميا استتنًا كمتتا 

ٹ  ڤ         ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   چ  :تعتتتتالّمتتتتتأثرًا بقولتتتتو  ُفضتتتتمت لصمتتتتة القتتتت ر  متتتتّ التتتتف شتتتتير

چٿ
 :ىه صقول،  ٗ٘ل

ثَمماا  ِاان    مااص الناا    م  ااَم ت اء َُ                َلَ ااُ  ء
اَم  َلاَمالء الَ اُ     ن ُف                 (55) مص لَل   َشا     ء

 ن
لق  وت  شا ر الغزل في العصر األموي في التانب ال صني متا ة صمكتن لتو ان 

فنيل منيا ىما مباشرة كما مر بنا في الشتواى  الستابع ، ترف منيا ما صناسب مبالغاتوصغ
متتا بطرصقتتة غصتتر مباشتترة صستتتميم متتن الاصتتاة ال صنصتتة متتا ، -الباظتتًا متتن القتترنن الكتترصم  – وا 

لصبتتصن   لقمتتانلكقتتول هي الرمتتة التتهي اختتتار ، صتتوفر لمبالغتتتو المعنتتّ التتهي صرصتت  ىصصتتالو
متتي فتتي اآلختترصن اتتتّ ان لقمتتان الاكتتصم صقتت  تاتتت طاجمتتة ىتتها متتن خدلتتو متت ث تتتأثصر 

 : ىه صقول، الممثر
ااااااا  َُ                َوَلاااااااو َلنف لء َمااااااا َن الَاك ااااااااَص َيَع ف

َُ َاُاااااَ  ء   ن ااااا    ا  َكااااا  َِ                 (56)ل َعاَناااااا  َمااااا   
 ن
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ل اما كثصر  تزة فصنتال متا صرصت  متن مبالغتة تبتصن مت ث تتأثصر كتدم  تزة متن ختد
الهصن قضوا ا مارىم بااصمان والبكاء اهرًا متن  تهاب   رىبان م صنلاستاضار صورة 

و متّ الترغم متن ىتها ، فيم لتو ستمعوا ات صثيا لتتأثروا بتو وتاولتوا  متا ىتم  مصتو، اآلخرة
، اافراط في المبالغة تصّور الاساس الهاتي لُكثص ر بُاسن ا صث  زة وشت ة تتأثصره فصتو

 : فصقول
ااااااااُيء ءص                 ءهُاااااااا نء َمااااااااَُاَن والااااااااتان    

ا  ن                 اُكااااااوَن ماااااان ااااااات  العااااااتا   قءعااااااُو
 ن

ااااااااُيء ءص                 ءهُاااااااا نء َمااااااااَُاَن والااااااااتان    
ا  ن                 اُكااااااوَن ماااااان ااااااات  العااااااتا   قءعااااااُو

 ن
               لااااو اِاااامعون كماااا  ِاااامع ء ك م اااا 

وا لعاااااااا ََ  ءكف   ن اَخاااااااا   اااااااا ُو ِء                 (57)عاااااااا   و
 ن

 : ومثم  قول  لاُ   
                ءهُااااااااا ن َماااااااااَُاَن َلاااااااااو  لوُ  َيَنَ لاااااااااوا

اان َشااَع   ال ُاا ل  الفاا ُ     ن                (58)والعء ااصء م 
 ن

 : وقول الع   
ااا    اااُو ألشاااَمَ   َاه  اااو   َلاااو يَُ اااَن الاء                م 

ااااااا  َلاَ َ يااااااا  ن مف َُ م  ُفااااااا اااااااَوام  ء َيَع                 (59) ء ال ف
 ن

التهي قضتّ اغمتب   الراىتبلوصظير نشاط ىهه المبالغتة اصنمتا صختتار الشتا ر 
فضتتًد  متتّ انتتو اتت   زمتتن  بتتا ة ىتتها الراىتتب ،  متتره بالتعبتت  وىتتو زاىتت  فتتي كتتل شتتيء

بثمانصن  امًا لص نو بمعناه متن ختدل ىتهه األ توام وطوليتا ىلتّ زصتا ٍة فتي المبالغتة وشت  
فالراىتتب  متتّ التترغم متتن هلتتك كمتتو ستتصترك مارابتتو ، انتبتتاه المتمقتتي ونصتتل استاستتانو ليتتا

 . وصطمب و  ىهه المراة وصشتيصيا
، وقتت  صكتتون التتتراث متتنيًد مناستتبًا لمبالغتتات شتتا ر الغتتزل فتتي العصتتر األمتتوي

التتهي صمكتت  اقتتت اره  متتّ توظصتتف كتتل متتا متتن شتتأن فتتي زصتتا ة   المثتتللفصستاضتتر منتتو 
ان صتتهكر الشتتا ر اتتاًا متتن األاتتوال فتتي شتتعر لتتو وقتتف لألن المبالغتتة ل؛ نشتتاط المعنتتّ

 مصيا ألتزاه هلك في الغترض التهي قصت ه فتد صقتف اتتّ صزصت  فتي معنتّ متا هكتره متن 
والزصتا ة فتي المعنتّ تبترز اقتت ار الشتا ر ،  ٓٙل  تمك الاال متا صكتون ابمتغ فتي متا قصت 

ن تبتالغ فتي الوصتف لظيتار اقتتت ارك ألن الفتراط فتي الصتتبة ا؛ وامكانصتتو  متّ الكتدم
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فتتي   ٕٙل ىصتتاب المنختتللوصظيتتر هلتتك تمصتتًا باستتتعمال هي الرمتتة المثتتل ،  ٔٙل متتّ الكتتدم
 : قولو

               يءَ اااا    ء ايااااص يء مااااَ  اليفاااا َُ  الَ ااااُ َ 
ااال    ن َنص مااان   َاااا    المءَنخف ااا ت ُ ااا َُ َِ ولا

(63)                
 ن

تنشط بالمعنّ وا تبمغ بو ىّا مبمغتًا متواضتعًا ا  وق  صضعف اال المبالغة فد
فصبتتت و تمصتتتًا لخختتترصن خمتتتول المبالغتتتة ، صشتتتبي ليبتتتة المتمقتتتي لستتتماع متتتا ُص ىشتتتو فصتهبتتتو

كقتول العرتتي ، واسصما ىها ما ا ركنا انيتا متن ماتض التقمصت  لمتن ستبقوىم متن الشتعراء
، المضتتاءة بنتتتوم البتتترالتتهي صشتتبو فصتتو شتتعر المابوبتتة األستتو  بركتتام العنتتب وامصيتتا 

 : فصقول
فاااااااا    ااااااااوَ   اااااااااُ  ل اااااااا  َُ َوات                يء ااااااااا

اااااااااااُم     ن َنااااااااااا   المء                 مثااااااااااال  ءكااااااااااا ص  الع 
 ن

               كَ نفمااااااااااا  الَاماااااااااااص  ماااااااااااص نا  هااااااااااا 
مااااااااا     ن نء اااااااااوصء   ااااااااا   ِااااااااا     لَُ

(64)                
 ن

ر فصنتتا ااستاستتان واضتتي ولعتل ااخبتتاع فتتي ىصصتتال المعنتتّ بالشتكل التتهي صثصتت
ىه ىن الشتتا ر ارا  ان صصتتف الضتتصاء القتتوي المتتتأتي متتن امصيتتا فشتتبيو بنتتتوم ، لمعصنتتان

وىتتها ااشتتراع صتعتتل متتن ضتتصاء النتتتوم صضتتمال ، البتتتر الستتاط  المضتتيء والُمشتترع
لتتها صمكننتتا القتتول اننتتا ، فتتتاء المعنتتّ  كتتس متتا طمتتب الشتتا ر ىصصتتالو لممتمقتتي، وصقتتل

، مستتوث المبالغتة والغمتو  نت  اغمتب شتعراء الغتزل فتي العصتر األمتوي نممس تباوتًا فتي
 . وتارة اخرث صقممون من تأثصرىا،  ٘ٙل–المبالغة  –فتارة نراىم صرفعون من شأنيا 

 : املببلغة والغلو يف الصفبت املعنوية
ا رج شتتتا ر الغتتتزل فتتتي العصتتتر األمتتتوي الصتتتبات المعنوصتتتة التتتتي وصتتتف بيتتتا 

فضتتًد  متتّ التانتتب المعنتتوي التتهي تنتتاول بتتو ، اتتتو الشتتعرصةالمابوبتتة متتن ضتتمن مبالغ
وااشتتصاع ، مشا ره واااسصسو تتاه المابوبة وما صعانصو متن نام البتراع ولو تة الشتوع

كما صتضي هلك في قتول  متر بتن ابتي ربصعتة التهي صبترا ، لمقاجيا ونشوتو وطربو لهكراىا
 : فصقول، من مرضو وصرتاح من تعبو ىها ما هكرىا
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ُ   اااااا ُق     تا َ      ماااااا  َتك يءاااااا               ، َخااااااُ 
ُ  ال لكنااا   ن                 و ااا فا ء  ت لُ اااوُ  ُ ِااام

 ن
ُ   و اااااااالض  ناااااااا  لي شاااااااا ن  لااااااااتك ا                وا 

                (66)اخ   ل   ما  ُاان كعُا   لاص َق ن ا   ن
 ن

 : ومثم  قول  لاُ   
اااااااو  ُاااااااتك اه                  تا َخاااااااُ      مااااااا  لَُ

اُو ء َ َاااته ء   ن ل َااتهَ   ان   ما  الخء
(67)                

 ن
 : وقول 

                ااا  كااالف مءمِاااص  ومء اااُ   : َلهااااصء ُ ااا 
ولءكثاااا ء ُ واهاااا   تا َخااااُ      ماااا   ن

(68)               
 ن

فاتت صثيا ،  ٜٙلوكتتأن الشتتباء مرىتتون بالمابوبتتة التتتي ىتتي واتت ىا تستتتطص  شتتباءه
 : فصقول، تّ صشبّ من مرضوما ان صسمعو ا

اااانت كماااا   ُ اااا ، لاااو كناااا ء  نفاااا ء م                  ت لَُ
                (70)اومااااا   َل ااااااُ ء َااااااُاث   لشاااااا  ن   ن

 ن
وصترتبط مبيتتوم التتزمن وقصاستو بالمبالغتتة التتتي صور ىتا شتتا ر الغتتزل ىه ىن التتزمن 

ن الطثرصتتتة صومتتتو فصتتترث صزصتت  بتتت، صقصتتر او صطتتتول تبعتتتًا لرمصتتتة المابوبتتة او  تتت م رمصتيتتتا
 : فصقول، كإبيام القطاة في قصره ألنو صمتقي المابوبة

               واومااااااااا   كطُ ااااااااا ص ال  ااااااااا َ مء افنااااااااا   
ااااا  ء غ لُاااا   لاااا  ُ  ماااا   ن ُء                (72)لعاناااا  

 ن
 : وصكون صومو اشيرًا ىها لم َصْمَتِع المابوبة فصقول  مر بن ابي ربصعة

ُ  مء                  ِااااااا   واكاااااااون ااااااااوصض ال ل   لااااااا
               (71)لو نمي اااااا   ااااااا   َ ماااااا ف كَ شااااااا ء     ن

 ن
، ثم صقصس الزمن قصاسًا طر صًا صتعل الشير مثل الصوم ىن رضصت  نو المابوبة

 : فصقول، والصوم شيرًا ىن غضبت  مصو
               والشفااااااا  ء مثااااااالء الااااااااوص   نت َ ُاااااااا ت 

والاااااااوصء  ن َغُااااااُ ت ُاااااا   شاااااا  ء   ن
(73)               

 ن
وصستمر شا ر الغزل ببصان مشا ره الصا قة تتاه مابوبتو فد صرث من بت  وا 
من سبصل في ااتتتاه بيتهه األااستصس والمشتا ر ناتو المبالغتة لصرضتي المابوبتة التتي 

مكنونات وفراقيا صتعل  صنو تنطع وتكا  تتكمم وُتصرح ب،  ٗٚلصكون اصنو وىدكو بص ىا
 : فصقول ،قمبو وبعبراتو

ُء  ََ الُاااااان  ، يكااااا  ااااا ء  انااااا ء ، غاااااُا                َين  
اااا ء ، ُ َعُ ياااا     ن                 (75)لااااو ك ناااا  العااااانء َين  

 ن
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،  ٙٚلوا تتتا  شتتا ر الغتتزل فتتي العصتتر األمتتوي ا راج  صنتتو الباكصتتة فتتي مبالغاتتتو
و متتن وفتتي وصتتف  صنتتو الباكصتتة لصبتتصن معاناتتت، فغالبتتًا متتا صبتتالغ فتتي كثتترة ترصتتان  مو تتو

كقتتول العرتتتي واصتتبًا  بتترات  صنتتو التتتي تتتمثر فتتي اضتتخم التبتتال لرضتتوث ، ، الوتتت 
 : فصقول

اااااُاُه  اااااَماتَمص    ِء ُفُ نفِااااا  مااااان                 يءعااااا
ُءهاااا ، َ َمااااص يَاااا َ   اناااا   ن                 واِااااي اَ   ءق 

 ن
اااان الو ااااُ  َلنف اااا                   اِاااا  ماااا  َيم ااااص م 

اااا ن  م مااااو ض   ن ُءه  ماااا  الاء                 ُماااا    ِااااوا
 ن

اااَن الُءكااا                 َت و ء الن ااا    اااااَن َياماااص م 
ُءهااااا  - تا  ااااانف البااااا صء  -كثاااااا ض   ن                 ا ف ا

 ن
                مااااااص  ُاااااا ا   يعي اناااااا  لااااااو َلنف اااااا 

ُءهااااااا   ن اااااااو  لنفتيااااااا  وه                  ُ  نااااااا  ُ 
 ن

                 ك َن ااااا اء اااا  اَن  نُااااا   اااان    اشااااا
ُءه   ن ااااااُا اااااااءو ض َلقم ياااااا  ا  ِء                (77) مااااااا  

 ن
 : وقول م نون لامص

               لاااااااص يَااااااا ل مء ميااااااا  َيفااااااااءء ُاااااااُم   
ااااااااات َ َ اااااااااُي    ن مثااااااااال ال ااااااااااو  مء

(78)               
 ن

لممبالغتتتة فتتتي كثتتترة ترصتتتان   الغصتتتوثلوواضتتتي ىنتتتا ان الشتتتا ر استتتتعمل لبظتتتة 
التتي لتو استتعمميا لت ل.   غصتثلسصما انو استعان بيهه الكممة وىي تم  كممة  مو و وا

 . اصضًا  مّ كثرة ال موع ىّا انو ارا  المبالغة فبضل التصان بالتم  لم الة  مّ الكثرة
فصبتت ا ، وصستتتعصن شتتا ر الغتتزل بالمبالغتتة لبصتتان تعمقتتو بمابوبتتتو وطالبتتًا لرضتتاىا

 : كقول  مر بن ابي ربصعة، و  م الخصانة، بعرض صباتو ومنيا ص ع الو  
شااااا ء ايفاااااص                ال لخاااااونء الخمااااااَل مااااا    

اءن اااااااَل الُااااااااا ء ُ ل  اُاااااااال  ن اااااااا   ن
(79)               

 ن
ىه ، وقت  ااستن الشتا ر فتي ىتها التربط بتصن  ت م الخصانتة ونقتل الباتر بالغرابصتتل

كتهلك امتر خصانتتو التتي قرنيتا من غصر الممكتن بتل متن المستتاصل نقتل الباتر بالغرابصتل 
 . بيها النقل الهي ا صمكن تاقصقو

 : ُ ول ، واُان و     ل   ولهمال ُ  ه   ما 
ُ  َق عيء اااااا  ااااااَ ي َِ                لااااااو َكففااااااَ  الاءمنااااااص 

ُ  ولتءق ء   ن ا                (80) ااَ  األ اتص  ، ، ُعاُ ُ 
 ن
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اضي ان الشا ر صستعمميا وق  خص. الشا ر ص ه الصمنّ ألىمصتيا لو ىه من الو 
لصوضي لممابوبة صتعوبة األمتر  مصتو ومت  ىتها كمتو صستتطص  ان ، من  ون ص ه الصسرث

ن  اش  صشة األتهم  . صعاني ىهه المعاناة ىن اغضبيا صومًا لصاقع رضاىا وا 
ضا المابوبة ىو ما صطمبو شتا ر الغتزل اتتّ ىن ختاطر بنبستو فتي متاىتل َفرِ 

 : ل صزص  بن الطثرصةفصقو ، البار واقّ ما اقّ
                مااااو  ء ت ء َممكاااا   كناااا ء غااااا  مخاااا   

ن كناااااااا ء لُنااااااااص وا اااااااا  ولقاااااااا ف ء   ن                 وا 
 ن

               ولاااو لننااا  ل  ااا ء  ااا  الُاااا      مااا   
ااااااا  ء   ن ِف                  ماااااااص خ ااااااا    ااااااا  لء ااااااال  اي

 ن
               لكنااااا ء  ماااااص وُفااااااُ  امااااا  يِاااااومءن 

              (82)مخ  َ     الن   من َتان  ل  ا ء   ن
 ن

وصتكئ شا ر الغزل  مّ المبالغة والغمو في ىظيار المابوبة فتي صتورة المتراة 
ّنمتتتا صتعتتت ث هلتتتك ىلتتتّ صتتتباتيا ، المثتتتال ىه ا صكتبتتتي بالمبالغتتتة فتتتي صتتتباتيا الاستتتصة وا 

عرصة التتي هكرناىتتا فصماتو منيتا اي  صتب َخمقتي كمتا متر بنتا فتي الشتواى  الشت، المعنوصتة
 : او ُخمقي كما في قول صزص  بن الطثرصة، م  الصبات الاسصة

مااااا    ِااااان  خء                للاِااااا ت لء  اااااا   ااااا  اء
َُااااااا   العاوُااااااا   ن نف                (81)كمااااااا  شااااااا    و ء

 ن
فالمابوبتتة  متتّ ىتتهه األختتدع التتتي تمنعيتتا متتن ان ُترصتتو التتو  اتتتّ تبمتتغ صتت اه 

 : فصصف العرتي تمّنعيا بقولو، لة األمر الهي ا صمكن ا وثوالنتم، ممك ًا استاا
َُ الااااااااااااااوُف ايفااااااااااااااص                     لاااااااااااااانت نء ااااااااااااااا

َُاك   ن ص  َااااااااااااااااااا مءااااااااااااااااااَا الاااااااااااااااااانف ت                    (83)يَُ
 ن

 : فصقول هو الرمة، لها صكون تأثصر المابوبة ش ص ًا فصو
                    وكنااااا ء ل   مااااان و ااااا   َمافاااااَل َلمَاااااال  

َ  ء َم شااااااااااَا   َ مااااااااا ف َمك نَااااااااااا   ن                     ااااااااا َُ
 ن

َ  َ كَ نفمااااااااااا  ااااااااااام ء من ااااااااااا  َنُااااااااااا                      ولَِ
اااااا صض َ  ااااااا ض  ء اُااااااا   ن َِ                    ل اااااا َ  ُ  اااااا  

 ن
..............................                    

                   ..............................  ن
 ن

ااااااا ء  الف َلنف لمِااااااا    ءقااااااال    ِ                     هاااااا  ال
                  (84)وَلنفاااااا  ال لَلَ ااااااص ل ماااااا  ُ ااااااَ   َاقااااااا   ن

 ن
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مّما ص ل تأكص  ىاستاس شتا ر ، ونماظ ااصانًا  متًا لمصبات الاسصة والمعنوصة
فصقتول  متر بتن ، ا في البشترالغزل تتاه مابوبتو وشغبو بيا اتّ انو ا صرث ليا شبصي

 : ابي ربصعة
َُ اليااااااااااااااا  َلاااااااااااااااَ  َل ااااااااااااااا                      ي ماااااااااااااا

ااااااااااُ    ََُشاااااااااا ء   ن                   (85) اااااااااا  الناااااااااا   ش 
 ن

صتتتتبات المعنوصتتتتة ام ابال، فالشتتتتا ر ىنتتتتا لتتتتم صاتتتت   تمصتتتتز مابوبتتتتتو متتتتن البشتتتتر
ي اي ؟ فنمتتتتمس لتتتو العتتتهر فتتتي  تتت م التا صتتت  ألنتتتو اتتتاجر ومرتبتتتك فتتتبالصتتتبات الاستتتصة

 . الصبات تمصزىا لها لتأ ىلّ ىها ال مام
نخمص مما تق م ان شا ر الغزل في العصر األموي سار بالمبالغة والغمو في 

ااتتاه الاستي متمتثًد بمتا اور ه متن الصتبات الاستصة التتي بتالغ بيتا ، األول: اتتاىصن
، وفضتصض المتاء واسصما رقة تم  المابوبة الهي صتتأثر بتأرع األشتصاء اا وىتو الارصتر،

وناتتتن ىها متتا تتبعنتتا ستتتصر ىتتهه المبالغتتات نتتتت  التبتتاوت واضتتاًا فصمتتتا  ، التتهرلواقستتاىا 
فبعضيا ا صمكن استساغتو او تص صع وقو و كما في تأثصر الارصر الهي ص مي ، بصنيا
وبعضتتيا اآلختتر بتتان تتتأثصره واتضتتي فتتي المتمقتتي ىه صمكتتن ا وثتتو كمتتا فتتي تتتأثصر ، التمتت 

والشتا ر اصنمتا بتّصن رقتة تمت ىا بيتهه المبالغتة ىّنمتا ارا  صتص  ، لمابوبتةالهر  مّ تمت  ا
التتهي ىتتو   رقتتة تمتت ىالبشتتبكة متتا ىتتو استتي   تتترف المابوبتتة وتنعميتتالمتتا ىتتو معنتتوي 

فالمابوبة من النساء المخت ومات التتي ؛ نتصتة ااصمة من نتاج  ال ال والترف والغنّ
ومثمتو وصتف ثقتل األر اف والمبالغتة فتي ، ا تاتاج ىلّ العمل الهي صخشن التمت  معتو

ومبالغتو بم ث ، ما تسببو من بتٍر وتعب لممابوبة فيو اصضًا بسبب الترف الهي تعصشو
صتاب المنختل، والو تتول ، والراىتب المتعبتت ، تتأثصر ات صثيا وابتستامتيا فتتي لقمتان الاكتصم وا 

ورصة نّشتطت وق  اتكأ شا ر الغزل في ىهه المبالغتات  متّ  ت ة مرتعصتات صت، التبمصة
واستتتصما اتتصن اور  لنتتتا المتتتوروث ، مبالغاتتتو واّستتتنت متتن ا اء المعنتتتّ وزا ْت متتتن قوتتتو

والمتوروث  ، والراىتب المتعبت ، لقمتان الاكتصملال صني باسنا ه التتأثصر بشخصتصة كتل متن 
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و امتتل الطبصعتتة المتاركتتة  ، ىصتتاب المنختتللالاضتتاري بتتإصرا ه المثتتل بشخصتتصة  ربصتتة 
  . صنيا في التبلانزال الو ول من ال

اما ااتتاه الثاني الهي سار فصو شا ر الغزل في العصر األموي فيتو ااتتتاه 
، فقت  اتخته المبالغتة فصتو موصتًد تصت ًا لبتث مشتا ره واااسصستو تتتاه المابوبتة، المعنوي

فتتتأنزل ىتتتهه المعتتتاني ، وطمتتتب التتتو  والمقتتتاء، فشتتتكا الوتتتت  والتبتتتاء وبكتتتّ البتتتراع والبتتتصن
ل مبالغاتتو لصستتطص  ان ُصقنت  المتمقتي بمتا  تانّ وكابت  متن اآلام التتي تمصعيا في متا

فاختمت  ن ه المقتاصصس الطبصعصتة لممترض والشتباء فتد صعترف متتّ ، سببتيا لو المابوبة
واختمتف التتزمن  مصتو فتتد ُصت رك اىتتها صتوم ام شتتير التهي صعصشتتو ؟ ، صمترض ومتتّ ُصشتتبّ

وقت  صنتأث شتعراء الغتزل بأنبستيم ، و غضتبياوىهه األمور كميا متعمقة برضتا المابوبتة ا
 تتتن تا صتتت  الصتتتبات الاستتتصة او المعنوصتتتة فتتتي مبالغتتتاتيم فصتمعتتتون بصنيتتتا تمصصتتتزًا ليتتتهه 

 . المابوبة من اآلخرصن
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 :قبئمة اهلوامش
                                                      

 .ٔ/ٔكشاف اصطداات البنون:   ٔل
 تيهصب المغة: ما ة لبمغ .  ٕل
 لسان العرب: ما ة لبمغ .  ٖل
 تيهصب المغة: ما ة لغد .  ٗل
 لسان العرب: ما ة لغد .  ٘ل
 .ٖٜٗ، ٗٙ/ٔصنظر: طبقات فاول الشعراء:   ٙل
 .ٚ/ٔصنظر: البصان والتبصصن:   ٚل
 .ٕٚٔصنظر: تأوصل مشكل القرنن:   ٛل
 .ٕٕٓنق  الشعر:   ٜل
 .ٜٕٔالصنا تصن:   ٓٔل
 .ٖٚ٘المص ر نبسو:   ٔٔل
 .ٗٔٗتاز القرنن: ا   ٕٔل
 .ٛٛ، ٙٛ، ٚٗ صار الشعر:   ٖٔل
، َختتتتْوٌ : البتتتتتاة الاستتتتنة الخمتتتتع الشتتتتابة؛ وصنظتتتتر: قولتتتتو فتتتتي ٕٖٔشتتتترح  صوانتتتتو:   ٗٔل

 بالمعنّ نبسو. ٘ٚٔص
 .ٖٕ صار الشعر:   ٘ٔل
 ،  وارضيا: تانبا وتييا.ٖٖٔشرح  صوانو:   ٙٔل
 ، البسر: الماء.ٜٖٔالمص ر نبسو:   ٚٔل
 .ٕٗٔالمص ر نبسو:   ٛٔل
، تنتتو: اصتتل البعتتل تنتتوء: اي تتتنيض بتيتت ، صتتمو ه: صبمتتغ ٘ٚٔالمصتت ر نبستتو:   ٜٔل

 منو، الُبيُر: انقطاع النبس والتعب.
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 .ٕٚٔ صوانو:   ٕٓل
 .ٜٗ٘شرح اشعار اليهلصصن:   ٕٔل
 .ٔٓٔ صوانو:   ٕٕل
 ، القرقر: ثصاب المراة، البشر: تم ىا.ٖٚٔشرح  صوانو:   ٖٕل
 .ٖٙٙ/ٕصنظر: اصاة الاصوان الكبرث:   ٕٗل
 .٘ٗٔ صوانو:   ٕ٘ل
 .ٚٛشعر األاوص بن مام  األنصاري:   ٕٙل
 .ٖٖٙشرح  صوانو:   ٕٚل
 صنظر: باث  الة الاصوان في شعر الغزل في العصر األموي.  ٕٛل
 .ٙٚ صوانو:   ٜٕل
 .ٚٙٔ صوانو:   ٖٓل
 .ٖٛقصس ولبنّ:   ٖٔل
 .ٖٛنبسو:   ٕٖل
 :ٖٔٓ، وصنظر قولو صٚٗٔشرح  صوانو:   ٖٖل

ُ  الوَ     ء لو ُ   يَِ لء المء ت َو ت ء
، اَِيَ   ن  والَ َم ل  ِت َن الاء  َن، م 

ارا  ان التتتت  اء ىلتتتتّ ا، بوتييتتتتا، ان صمطتتتتر الستتتتااب، مستتتتتتاب، كناصتتتتة  تتتتن 
 تماليا الراج .

 ، الُسنة: الوتو.ٜ٘ٔالمص ر نبسو:   ٖٗل
-ٗٓٔصنظتتر: الصتتورة الشتتتعرصة فتتي شتتتعر الغتتزل العتتهري فتتتي العصتتر األمتتتوي:   ٖ٘ل

ٔٓ٘. 
 .٘ٚٔشرح  صوانو:   ٖٙل
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 .ٕٕٓصنظر: نق  الشعر:   ٖٚل
 ، تستأنصو: تتثبتو.ٚٚٔشرح  صوانو:   ٖٛل
 .ٕٗٗ صوانو:   ٜٖل
 .ٗٙ/ٕالعم ة:   ٓٗل
 .ٜٚ٘شرح اشعار اليهلصصن:   ٔٗل
 .ٕٕٓ صوانو:   ٕٗل
 .ٜٖٔقصس ولبنّ:   ٖٗل
، ٛصنظر مثل ىهه ااستعماات  متّ ستبصل المثتال ا الاصتر:  صتوان العرتتي:   ٗٗل

 .ٖٜٔ؛ وشرح  صوان  مر بن ابي ربصعة: ٛٛ، ٗٗ
 .ٖٚشعر األاوص:   ٘ٗل
 ، ىتان: بصض، مغرب: ش ص  البصاض.ٖٛ صوانو:   ٙٗل
، العواقتتتتتل: و تتتتتول قتتتتت  ا تقمتتتتتت فتتتتتي التبتتتتتال، الرغتتتتتاث: ٕٗٙالمصتتتتت ر نبستتتتتو:   ٚٗل

 المرضعات، األروث: ااناث من الو ول، الغبر: اوا  الو ول.
؛  صتتوان متنتتون ٓٙٔالاصتتر:  صتتوان كثصتتر  تتزة:  صنظتتر:  متتّ ستتبصل المثتتال ا  ٛٗل

 .ٙٚلصمّ: 
 .ٕٛٔصنظر: الصورة الشعرصة في شعر الغزل العهري في العصر األموي:   ٜٗل
 ، العصم: الو ول التي تعتصم في ا مّ التبال.ٖ٘٘شرح  صوانو:   ٓ٘ل
 .ٕٕٓ صوانو:   ٔ٘ل
 .ٕٓٔالبقرة:   ٕ٘ل
 .ٕٕٓ صوانو:   ٖ٘ل
 .ٖالق ر:   ٗ٘ل
 .ٗٓٔ  صوانو:  ٘٘ل
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اي ىها  ىتتتش  چفإإإ را بإإإرر ال  إإإر چ      ، بتتترع: تاّصتتتر. قتتتال تعتتتالّ:ٕٜٖ صوانتتتو:   ٙ٘ل
وتاّصر، سافرًا لاستغناء  ن تأنصث الصتبة  تعنتي المتراة ىها القتت  نيتا نقابيتا او 

 برقعًا صكون  مّ وتييا.
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ صوانو:   ٚ٘ل
 ا ة لف ر .، البا ر: العظصم؛ صنظر: لسان العرب: مٖٔ٘المص ر نبسو:   ٛ٘ل
 ، األشمط: الهي صخالط سوا  شعره بصاض.ٜٗ صوانو:   ٜ٘ل
 .ٙٗٔنق  الشعر:   ٓٙل
 .٘ٙصنظر: كتاب الب ص :   ٔٙل
المنخل رتل في الزمن األول وىو القارض العنزي سار صطمب القرض فمم صرت    ٕٙل

ىلتتّ الصتتوم، فصقتتال لاتتتّ صتتموب المنختتل  فتتراح ُصضتترب متتثًد صتمثتتل بتتو فتتي الصتتأس 
 .ٕٔٔ/ٔ؛ وصنظر: متم  األمثال: ٖٔٙ/ٔشيء. تميرة األمثال:  ن ال

 ، تقارب: اي تقارب في القول اتّ تطم  صااب الصبي.ٜٓ٘ صوانو:   ٖٙل
 .ٛٔ صوانو:   ٗٙل
 .ٓٗ، ٖٚصنظر: المص ر نبسو  مّ سبصل المثال ا الاصر:   ٘ٙل
 ، ما بصن كعبي ىلّ قرني: اي من ق مي ىلّ راسي.ٕٓٗشرح  صوانو:   ٙٙل
 .ٕٛالمص ر نبسو:   ٚٙل
، كتتان متتن ز تتم العتترب ان الوااتت  متتنيم، ىها ختت رت رتمتتو ٕٛٚالمصتت ر نبستتو:   ٛٙل

صكثر من هكر ااب الناس ىلصو فصهىب  نو الخ ر. فيهه العبارة تعني انيا ااتّب 
 في المعنّ نبسو. ٕٓٛالناس ىلصو، وصنظر قولو: 

 .ٗ٘صة: صنظر  مّ سبصل المثال ا الاصر: شعر صزص  بن الطثر   ٜٙل
 ، ا نبت: مرضت، اصبت: سمعت.ٖٗٛالمص ر نبسو:   ٓٚل
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، صضرب المثل بالقصر بإبيام القطا؛ صنظتر فتي هلتك ٗ٘شعر صزص  بن الطثرصة:   ٔٚل
 .ٜٗٗباثنا  الة الاصوان في شعر الغزل في العصر األموي: 

 .ٜٜٔشرح  صوانو:   ٕٚل
 .٘ٚٔالمص ر نبسو:   ٖٚل
 .ٙ٘صنظر: المص ر نبسو:   ٗٚل
 .ٜٕ٘المص ر نبسو:   ٘ٚل
 ٜٖٕ، ٗٚٔ، ٘ٓٔصنظر:  مّ ستبصل المثتال ا الاصتر:  صتوان متنتون لصمتّ:   ٙٚل

 .ٚٙٗ – ٙٙٗ، ٖٓٗ، ٗٔٔ؛ و صوان كثصر  زة: ٕٓٗ –
، الِع ا : العطاء، اطرا ىا: ترصانيا، رضوث: تبل ضخم من ٚٙٔ-ٙٙٔصوانو:   ٚٚل

 تبال تيامة.
 .ٔٚ صوانو:   ٛٚل
 .ٕٖٓشرح  صوانو:   ٜٚل
 .ٖٛٗالمص ر نبسو:   ٓٛل
 .ٚٔشعر صزص  بن الطثرصة:   ٔٛل
 .ٕٓالمص ر نبسو:   ٕٛل
 .ٖٙ صوانو:   ٖٛل
 .ٖ٘ٙ-ٕ٘ٙ صوانو:   ٗٛل
 .ٜٛٔشرح  صوانو:   ٘ٛل
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 :املصبدر واملراجع
 ال   ن الك اص . 

الستتص  : تاقصتتع، ىتتت ٖٓٗابتتو بكتتر مامتت  بتتن الطصتتب البتتاقدني لت: ى تتتاز القتترنن -ٔ
 . مٜٔٚٔ، ٖط، القاىرة،  ار المعارف، اام  صقر

اامتت  بتت وي واامتت  : تاقصتتع، ىتتت ٗٛ٘استتامة بتتن منقتته لت: البتت ص  فتتي نقتت  الشتتعر -ٕ
 . مٜٓٙٔ، القاىرة، البابي الامبي، اا ارة العامة لمثقافة،  ب الامص 

 بتت  : تاقصتتع، ىتتت ٕ٘٘ابتتو  ثمتتان  متترو بتتن باتتر التتتااظ لت: البصتتان والتبصتتصن -ٖ
 . مٜ٘ٛٔ، ٘ط، القاىرة ،مكتبة الخانتي، السدم مام  ىارون

: تاقصتع، ىتت ٕٙٚابتو مامت   بت  ا، بتن مستمم بتن قتصبتة لت: تأوصل مشكل القرنن -ٗ
 . مٜٗ٘ٔ، القاىرة، السص  اام  صقر

 ب  السدم : تاقصع، ىت ٖٓٚابو منصور مام  بن اام  األزىري ل: تيهصب المغة -٘
، شر والتوزص  ار الصا ع لمطبا ة والن، مام   مي النتار: راتعو، مام  ىارون

 . مٕٗٓٓ

، بصتتتتروت،  ار البكتتتتر: طبتتتت ، ىتتتتت ٜٖ٘ابتتتتو ىتتتتدل العستتتتكري لت: تميتتتترة األمثتتتتال -ٙ
 . م ٜٛٛٔىت/ٛٓٗٔ

الناشتتتتر مكتبتتتتة ،  . استتتتصن نصتتتتار: تاقصتتتتع:  صتتتتوان تمصتتتتل شتتتتا ر الاتتتتب الُعتتتتهري -ٚ
 .  .ت،  ار مصر لمطبا ة، مصر

: وتنقصاتتوُ نتتي بتصتتاصاو ، وىتتو غتتصدن بتن  قبتتة الَعتتَ ويّ :  صتوان شتتعر هي الرمتتة -ٛ
، طبتت   متتّ نبقتتة تامعتتة كمبتترص  فتتي مطبعتتة الكمصتتة، كارلصتتل ىنتتري ىتتصس مكتتارتي

 . مٜٜٔٔىت/ٖٖٚٔ
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شتتتراو ، ىتتتت ٕٜٖرواصتتتة ابتتتي البتتتتي الشتتتصن  ثمتتتان بتتتن تنتتتي لت:  صتتتوان العرتتتتي -ٜ
الشتتتتتركة ااستتتتتدمصة لمطبا تتتتتة والنشتتتتتر ، خضتتتتتر الطتتتتتاجي ورشتتتتتص  العبصتتتتت ي: واققتتتتتو

 . مٜٙ٘ٔىت/ٖ٘ٚٔ، ٔط، بغ ا  –الما و ة 

 م. ٜٔٚٔ، بصروت،  . ااسان  باس،  ار الثقافة: تاقصع،  صوان كثصر  زة -ٓٔ

 ار ، الناشتتر مكتبتتة مصتتر،  ب الستتتار اامتت  فتتّراج: تاقصتتع،  صتتوان متنتتون لصمتتّ -ٔٔ
 .  .ت، مصر لمطبا ة

صتتتتتتنعة ابتتتتتتي ستتتتتتعص  الاستتتتتتن بتتتتتتن الاستتتتتتصن الستتتتتتكري : شتتتتتترح اشتتتتتتعار اليتتتتتتهلصصن -ٕٔ
 ن ابي بكر ، ي الناويابي الاسن  مي بن  صسّ بن  م: رواصة، ىت ٕ٘ٚلت

: راتعتو،  ب الستتار اامت  فتّراج: تاقصتع، اام  بن مام  الامواني،  ن الستكري
 .  .ت، القاىرة، مكتبة  ار العروبة، مامو  مام  شاكر

 ار ،  مي مينا.  ب  ا: شراو وقّ م لو، ىت ٖٜشرح  صوان  مر بن ابي ربصعة ل -ٖٔ
 .  .ت، بصروت، الكتب العممصة

،  . ابتتتراىصم الستتتامراجي: تمتتت  وتاقصتتتع، امتتت  اانصتتتاريشتتتعر األاتتتوص بتتتن م -ٗٔ
 . مٜٜٙٔىت/ٖٛٛٔ، النتف ااشرف، مطبعة النعمان

 ار التربصتتتة لمطبا تتتة ، اتتتاتم صتتتالي الضتتتامن: صتتتنعة، شتتتعر صزصتتت  بتتتن الطثرصتتتة -٘ٔ
 .  .ت، بغ ا ، مطبعة اسع ، سا  ت وزارة اا دم  مّ نشره، والنشر والتوزص 

مامتتو  : تاقصتتع، ىتتت ٖٕٔستتّدم التماتتي لت مامتت  بتتن: طبقتتات فاتتول الشتتعراء -ٙٔ
 . مٜٗٚٔ، ٕط، القاىرة، مطبعة الم ني، مام  شاكر

ابتتو  متتي الاستتن بتتن رشتتصع القصروانتتي : العمتت ة فتتي مااستتن الشتتعر ون ابتتو ونقتت ه -ٚٔ
، ٘ط، بصتتروت،  ار التصتتل، مامتت  ماتتي التت صن  ب الامصتت : تاقصتتع، ىتتت ٙ٘ٗلت

 . مٜٔٛٔ
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: تاقصتع وتعمصتع، ىتت ٕٕٖبتا العمتوي لتمامت  بتن اامت  بتن طباط:  صار الشتعر -ٛٔ
 . ت.  ، ااسكن رصة، منشأة المعارف، مام  زغمول سدم

 ار ، الناشتر مكتبتة مصتر،  . استصن نّصتار: تاقصتع، قصس ولبنّ شعر و راستة -ٜٔ
 .  .ت، مصر لمطبا ة

: تاقصتع، ىتت ٜٖ٘ابو ىدل الاستن بتن  بت ا، العستكري لت: كتاب الصنا تصن -ٕٓ
 . مٕٜ٘ٔ، القاىرة، ام  ابو البضل ابراىصم مي مام  البتاوي وم

، ىتتتتت ٘ٛٔٔمامتتتت   متتتتي البتتتتاروقي التيتتتتانوي لت: كشتتتتاف اصتتتتطداات البنتتتتون -ٕٔ
الممسستتتة المصتتترصة العامتتتة ، مراتعتتتة امتتتصن الختتتولي، لطبتتتي  ب البتتت ص : تاقصتتتع

 . مٖٜٙٔ، لمتألصف والترتمة

طبت  ونشتر ، ىتت ٔٔٚتمال ال صن مام  بتن مكترم بتن منظتور لت: لسان العرب -ٕٕ
 . مٖٕٓٓىت/ٖٕٗٔ، القاىرة، وتوزص   ار الا صث

، ىتتت ٛٔ٘ابتتو البضتتل اامتت  بتتن مامتت  المصتت اني النصستتابوري لت: متمتت  األمثتتال -ٖٕ
 .  .ت، بصروت، طب   ار المعرفة، مام  ماي ال صن  ب الامص : تاقصع

تاقصتتع: كمتتال مصتتطبّ، ، ىتتت ٖٖٚابتتو البتترج ق امتتة بتتن تعبتتر لت: نقتت  الشتتعر -ٕٗ
 . مٜٛٚٔ، ٖط، ىرةالقا، مكتبة الخانتي

 يح اجلبمعية:الرسبئل واالطبر
،  ال ىاشتم كترصم: الصورة الشعرصة في شعر الغتزل العتهري فتي العصتر اامتوي -ٕ٘

 . مٜٕٓٓىت/ٖٓٗٔ، تامعة بغ ا ، كمصة اآل اب، اطرواة  كتوراه

 الدوريبت:
 التتة الاصتتوان فتتي شتتعر الغتتزل باتتث ل تامعتتة تكرصتتت  –متمتتة العمتتوم اانستتانصة  -ٕٙ

 ، نصستتتان ٗالعتتت   ل،  ٚٔالمتمتتت  ل ،  .  ال ىاشتتتم كتتترصم  ر األمتتتويفتتتي العصتتت
 م.ٕٓٔٓ
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Abstract 
Titel: Amplification and extravagance in Yarn Poehy in 

the Amawayan age. 

This research deals with the linguistic and idiomatic 

denotation for Amplification and extravagance vocabulan'es. 

Then it studies these two vocabulan'es in the sensitive and moral 

characteristics for the ladylove. 

This obtains several results , the most important of them is 

the yarn poet's focus in his amplifications on the sensitive 

characferistcs, that they are mentioned more then moral ones – as 

it is explained in the research. The's research concerns with a 

specific number of yarn pests in the Amawayan age with their 

different presences. 

This conclusion of this research contaions the main points 

of this topic. One of them is that the poet has explained the 

description of the ideal woman (ladylove) very through his 

amplifications in her moral and sensitive characteristics, besides 

the extravagance which has less effect in the recipieut in contrast 

with the extravagance that is preceded by Such words like (abont 

kada), as world. 
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 وظائف الشعر عند املربد
 يف كتابه الكامل يف اللغة واألدب

                                                                  مريم محمد جاسم المجمعي .د .م
 ن

ــ     ــك يتريـ ــك جامعـ ــك اليربيـ ــك    تليـ ــك العربيـ ــم اللاـ                            قسـ
 ن

 ملخص باللغة العربية
الدراسػػ ت الديد ػػػ  يلػػػظ ض ػػ ف كظػػػ رؼ الزػػػ ر  ػػ   را ػػػؿ ز د ػػػ  اتجهػػت ض ػػػض 

كاستك  ال لهذه الدراس ت  ػنف  ذػذا الض ػث  يػكـ ضض ػ ف ذػذه الكظػ رؼ  ػف  ػ ؿ    ددة,
كتػػػ ب كالك  ػػػؿ  ػػػ  الم ػػػ  كاادبل ل ػػػ  لهػػػذا الكتػػػ ب  ػػػف  ذ  ػػػ   ػػػ  الدراسػػػ ت اادض ػػػ  

لكظ رؼ ض لم ك   كالتكسػض  ,  ددت ا كالم ك  ,كض د رصد ع ـ كز  ؿ لمكت ب    جزر ه
كاالدف  ل  ,كالسمكك  , كاا  ق    ض  عف كظ رؼ   رل اجتهدد     تس  ته  ت ثمػت 

كااكثػػػر  ػػػ   ككجػػػدد   ف  الكظ فػػػ  الم ك ػػػ  ذػػػ  ااضػػػرز ض لت ر ف ػػػ , كال م  ػػػ , كالد د ػػػ ,
ي رػػػؿ الكتػػػ ب تمتهػػػ  التكسػػػض   ثػػػـ اا  ق ػػػ  كقػػػد جسػػػدت ذػػػذه الكظػػػ رؼ ال  قػػػ  ضػػػ ف ال

تمؾ ال  ق  ال ست رة   است ر  كال تمي   ف جه  كض ف الدص كال تمي   ف جه    رل,
دراؾ كتن ؿ  .الز عر    اإلدت ج كال تمي     استيض ؿ اليكؿ ضفهـ كا 
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ل ػػػ  كػػػ ف الزػػػ ر الصػػػكت ال  ضػػػرعف  كدكدػػػ ت الػػػدفس ك  سكسػػػ ته  كعػػػف كػػػؿ 
ؽ الزػػػ ر الضػػػد  ػػػف  ف  كػػػكف  ػػػ تث ره اازػػػ  ة ال  ػػػ  كالج  ػػػدة  ػػػ  الزػػػ عر  ػػػ ف  دطمػػػ

ال     رػػدة   يصػػكدا, كالضػػد  ػػف  ف ت ضػػر ذػػذه ال ي صػػد عػػف كظػػ رؼ ع  ػػ   ك   صػػ  كا 
لم كتضػ  ال رض ػػ   ػف رصػػد لهػػذه  الزػ ر  دػػ    صػ , ك ػػ  كثػرة   قػػدـ    يػ ؿ ياٌل يذا كػػ ف

اليض     لس   لكزػفه   ػ  كتػب   صػ  ك ه ػ   ثػؿ كت بكالك  ػؿ  ػ  الم ػ  كاادبل 
 ت ػذ ف  ػف السػ  ؽ اليػكل , كسػضضه  ,لمدراسػ  زػ ر   ػف ال ضػكر كالجد ػ  ط    لم ضرد

 د ظ   ضرا عف الكظ ف   ض  ع   ت  مه  ك    اليكؿ ك  تث ره    دفس ال تميػ   ػف 
اف  طض  ػػػػ  ال ت ػػػػدثكال ضردل  ؛كذػػػك اجتهػػػػ د ز صػػػػ  اسػػػتدض ط ,  زػػػ عر ك   سػػػػ س

د     .دتم سه  تم س ن  ال صرح ض لكظ ف  كا 
د ػػ   سػػ ظ   ضػػ  يلػػظ   لزػػ  عر عدػػد    ت ػػدثي ال ت ػػدث ض دطمػػؽ  دػػ  ض ػػت كا 

ديػػػؿ تصػػػكرات ك يػػػ رؽ يلػػػظ   مػػػـك ك    دػػػ  يلػػػظ  جهػػػكؿ   ثػػػؿ صػػػدؽ الر  ػػػ  الزػػػ ر   
 لػػذا   لزػػ ر قػػد  دطمػػؽ ض  ػػدا دكف   ػػددات ز  د ػػ   ك  ك د ػػ  كع ل  ػػ  الزػػ رل عدػػده,

د ػ  تػتم س ذػذه اازػ  ة  ه,ل ترجـ ضنكثر  ف ل  ,كقػد  ي ػد ض كػ ف   ػدد ال ت ػدل ق رمػ كا 
 ت ثمػػػػػػ  ضػػػػػػ  ت ؼ الدصػػػػػػكص ك كادثهػػػػػػ , كصػػػػػػكرذ ,كضف ؿ  ضف ػػػػػػؿ   ػػػػػػددات دصػػػػػػ  ,

اف  الزػػػ عر عػػػ لـ  ؛كلكػػػف الضػػػد  ػػػف  ف ت سػػػس لض ػػػ ف كظ فػػػ    ػػػددة زػػػ ض ته كاليٌراةل,
 .هـ كجكده  ف التكاصؿ ض ف ااز  ة ستم  ضكرم

 سػػ   ت  ال  دػػ   فٌ  كذػػذا كسػػ ككف الض ػػث  يسػػ   تض ػػ  لمكظػػ رؼ ال سػػتدضط ,
الكظ فػػ   ضتكػػرة  يػػد تكػػكف  تداكلػػ  كلكػػف جػػد ته   ػػ   د هػػ   دضثيػػ    ػػ  كقػػ   ػػ  كتػػ ب 

كسػ  د   ال ضرد كالك  ؿل الذم استط ع  ف  ث ر عيكؿ ال م  ة كال فكر ف  تظ ق ػؿ   ػه 
 ف ز ك د      ج لس الت م ـ  ف   صػكؿ  ػف اادب ك رك دػه  رض ػ  كذػ  كتػ ب الك  ػؿ 

ككتػ ب الدػكادر اضػ   ككت ب الض ػ ف كالتض ػ ف لمجػ  ظ, ك دب الك تب الضف قت ض , د,لم ضر 
قػد ج ػ    ػه   هػك لُكعم  الي ل  الض ػدادم ك  سػكل ذػذه اارض ػ   تضػ  لهػ  ك ػركع  دهػ ل
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داللػػػ  عمػػػظ ر  ػػػ  الػػػذكؽ كع ػػػؽ  ك ػػػف كػػػؿ قػػػكؿ   صػػػ ه ك ضم ػػػه, كػػػؿ زػػػ ة   ك ػػػه,
 اادب ك رك دػػػه, ج ػػػؿ الزػػ ر  ػػػف  ضػػػرزكذػػػك   ػػدي  ػػػف  ذػػػـ كتػػب  صػػػكؿ  ػػف  ال  ر ػػ ,

كقد كظٌفه    ض  ف ال   د  ك ػ  تيك ػ  داللػ   ك ض ػ ف  سػمكب  الدصكص ال  ضرة   ه,
 كعمظ الد ك اآلت   . ض  عف كظ رؼ   رل  ك تن  د   دث ,

 .الوظيفة اللغوية أوال:
  ات ذت ال ي ـ ااكؿ    الكت ب يذ كٌظؼ ال ضػرد الزػ ر لكػؿ  ػ  يكم ر  ػ  ل ك ػ

 ك غ ر ذلؾ ك    ض ف  ف لفظ ياٌل كقكاه ضض ت زػ ر  تػظ  كصر     ك د ك  ل  ك ق عدة
ف ك ف المفظ قد است  ؿ كعمظ   ز ع عدد الم ك  ف  فػ  ض ػ ف لفػظ     اليرآف الكر ـ, كا 

ضػػ  ت الزػػ ة يلػػظ ض ضػػه,  قػػ ؿ   م  لِككدضػػ دل  ػػ  قكلػػه ت  لظ كل هىػػ  طىٍمػػ ه د ًضػػ دهلل
 :لّكق ؿ الد ض    ت ع, كذك    ديًضد    الض ت  ف ,ك ده دضدت ال ت ع

 (ٗ)وَرفََّعتُو إلى السَّْجَفْيِن َفالَنضدِ 
,كث د  ًعطفػًه,ك ك   ض  ف دالل  قػ ؿ ال ضػرد   ك يػ ؿ لم  رػؿ ضر سػه كضرنا  يتزػ كسه

ػػف  :قػػ ؿ اع عػػز كجػػؿ.كثػػ د  ج ػػده, يد  ػػ  ذػػذا كمػػه  ػػف الكضر ػػ ة كثىػػ ًد ى ًعٍطًفػػًه ًل يًضػػؿ  عى
ل كق ؿ الز  خ لٓكًض ًؿ الم ًهلسى  م  ة االسيمى    ضٍ  ى ضف عى ك هجك الري

 لٔك
 (ٚ)ُنبِّْئُت أّن رُبَيعًا أْن َرعى إبال               ٌييدي إلي َخناُه ثانَي الِجيدِ 

ٍض ى ي  ص دة ااسد,: ك ف ذلؾ قكله  كالتت ذ يال    قم   ك راض    ك ذضض , ك  لزي
  لٖكق ؿ الطر  ح
 (9)موِعُدكْم        كمْبَتغي الصْيِد أعمى ُزْبَيَة األَسدِ  يَء الَسْيِل واألْجَبالِ يا َطي

ً  فى  ض ػػػػ ف كم ػػػػ   ػػػػ كرد  ػػػػ  ك ػػػػف ال سػػػػت  ؿ الصػػػػر   كالد ػػػػكم, ػػػػكن   م  لك يسى
 كسػػػ   ل قصػػػر ك يػػػ ؿ  ػػػ  ذػػػذا ال  دػػػظ  , ك ػػػف قػػػ ؿ ... يٍ ًم ػػػ فى كازػػػتي قه  ػػػف الٌسػػػ   
  لَُكذك اضف عدي ة الفزارم    عي  م  الفزارملكك  كس    ةل   دكدة ق ؿ الز عر

 (ٔٔ)ُو سيمياُء التُشقُّ عمى البَصرْ ل              غالٌم رَماُه اهلل بالحْسِن يافعاً 
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كذػػػػ   ػػػػف الكظػػػػ رؼ ال ه ػػػػ  لم ػػػػ  يذ يف الزػػػػ ر   فظهػػػػ   هػػػػك كع  ذػػػػ  الثػػػػر, 
 ك ػػػ  ركف,ك يػػػدٌ كف  ك  ػػػدكف ال يصػػػكر,  يصػػػركف ال  ػػػدكد,   ػػػراة الكػػػ ـ, ة  لزػػػ را

 كد كه   كرد    قصر كالضي ةل    الضركرة كيكؿ الز عر  لُِكك ك ركف ك ز ركف
 يُسرُّ الفتى طوُل السالمة والبقا            فكيَف يرى طول السالمِة يفَعُل؟

عمظ  ٌف ال ضرد لـ  جز لمزػ عر  ف  لُّككلمز عر يذا اضطر  ف  يصر ال  دكد
كرد   ػ ذا ا تػ ج  ػذ ه ,   دكد قضؿ آ ػره  لػؼ زارػدة,كذلؾ يف الك   د ال يصكر يذ ق ؿ 

 قػ ؿ عمػ  لُْك مػك  ػد ال يصػكر لكػ ف زارػدا  ػ  الزػ ة  ػ ل س  دػهل الز ة يلظ  صػمه,
ثػـ قػ ؿ  ذػذا  ػف   ػؿ ال ضػرد  لطكؿ الس    كال دػظككيف ض ت الد ر ركا ته  اضف   زة 

ال رض ػ  كا تػ ج يلػظ رض   ركػب ذػذا ال ػذذب الػذم   ػ لؼ   ػه  ذػؿ  هغ ر  ستدكر, اد
ضنقكالهـ عمظ ضد ة ق عدة  ك تهد ـ   ػرل  ك ستدؿ لُٓكدصرته    ر له الز ر كا تج ضهل

 :لُٔك ف ذلؾ   ج ة كث را عمظ لس ف الفرزدؽ
ذا الرجال رََأْوا يزيَد رأيتُيْم           ُخُضَع الّرقاِب َنواِكِس األبصارِ   وا 

كذػػك  دهػػـ ال ج  ػػكف   كػػ ف  ػػف ك ػػ  اسػػت   ؿ دػػكاكس    سػػتطر ه الد ك ػػكف, 
ل لر   متضس ض ل  دث  ك  عؿل د ت  عمظ لـ  نت يال     ر  ف,  دذ      ك  ...ك ىكىاًعؿى

الٌف ذػػذا   ػػ  ال سػػت  ؿ  ػػ  الدسػػ ة, نً ديكا االلتضػػ س, ك يكلػػكف  ػػ   ؛ج ػػ   ىػػ ًرس  ىػػكىاًرٍس 
,ا ؛ال ثػػؿ  ذػػػك ذ لػػؾ  ػػػ  الهكاًلػػًؾ  ػػػنجركه عمػػظ  صػػػمه لكثػػرة االسػػػت   ؿ ثىػػػؿه  م ػػػ   ٌدػػهي  ى

كدكاكس ااضص رل كال ككف  ثؿ   ضركرة الز ر  جراه عمظ  صمه  ي ؿا ت ج الفرزدؽ ل
كلكف ذذا ال  د   ف الض ث عف عم   ك  ه   ركج عف الي عدة, لُٕكذذا يال    ضركرة

 ك  ,عدالل   يذ يف  ذ الة الرجػ ؿ يذا  ػ ر كا ال  ػدكح  صػض كف  ػ   ػؿ  ػف الػذؿ كال دػك 
 ػػ ف  ػػر ف رجػػ ال  ر عػػدهـ ضيكلػػه  كدػػكاكس ااضصػػ رل كتمػػؾ  ػػ ؿ ت تػػرم الدسػػ ةك ػػ  عضػػ

 . ثؿ  ز د     ه ضته كج له   جرم عمظ ذلؾ
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يذا ا تػػ ج يلػػظ قمػػب اله ػػزة قمضهػػ ,يف ك دػػت اله ػػزة  كسػػكرة  ك ػػ   جػػكز لمزػػ عر
ف ك دت  فتك   كقضمه   ت ػ  ج مهػ    ك س كد  ج مه  عمظ  رك    قضمه , ج مه    ة, كا 

ف ك دػػت  فتك ػػ  كقضمهػػ  كسػػرة ج مهػػ   ػػ ة, لفػػ ,  ف كػػ ف قضمهػػ  ضػػ   ج مهػػ  كاكا كا   لُٖككا 
    لُٗكق ؿ الفرزدؽ

 فاْرعى َفزارُة الىناِك المْرَتعُ               رَامْت بَمْسمَمَة البغاُل َعِشيَّةً 
ك   ض  ف قضح لفػظ  ك   دػظ قكلػه  ك ػف  قػضح الضػركرة, ك ذجػف االفػ ظ كاض ػد 

 ؿ الفرزدؽ ال   د  قك 
 (ٕٓ)أبو ُأمَِّو َحّي أبوه ُيقاِرُبوْ               وما مثُمُو في الناِس إالَّ ُمَممَّكاً 

يذ  يػػكؿ  كك   ثمػػه  ػػ  الدػػ س  ػػٌ   ,كلػػك كػػ ف الكػػ ـ عمػػظ كجهػػه لكػػ ف قض  ػػ 
ـٌ ذػػذا ال  مػػؾ  ضػػك ذػػذا ال  ػػدكحل  ػػدؿ عمػػظ  د ػػه   لػػه ضهػػذا المفػػظ   ي رضػػه يال   مػػؾ  ضػػك  

 لُِكذجده ض    كق    ه  ف التيد ـ كالتن  رالض  د,ك 
كقػػد  سػػت دـ الزػػ عر التيػػ ة السػػ كد ف  ػػ  كسػػط الكػػ ـ, كذػػ  ظػػ ذرة  زػػد دػػدرة 

ال     الز ر ال رض  كتد صر    ال تي رب, ككنف الز عر دػكل الكقػكؼ عمػظ الجػزة كا 
 كالتكػػ د كذػػذه  ػػف غرارػػب ال تيػػ رب,  ػػ لج   ضػػ ف سػػ كد ف لػػـ  سػػ   ضػػه  ػػ   زػػك ض ػػت,

ذا استط ع الز عر  ف  دنل  تيضؿ  ف الز ر    كسط الض ت المهـ يال    جزة الي     كا 
 كعم ه قكؿ الز عر  لِِكضدفسه عده   م دن  تظ ال  رض دفسه الدتي د   د

 فذاَك الِقصاُص وكان التَّقا           ّص فْرضًا وحْتمًا عمى الُمسممينا
كلكف قد  ج زكا ذذا  ػ     سف,ككك ف اليص ص  رض ل ك ف  جكد ك  كلك ق ؿ 

ك ػ  ض ػ ف ض ػض   اسػت  ؿ  .لِّكذذه ال ركض, كالدظ ػر لػه  ػ  غ رذػ   ػف ااعػ ر ض
 لِْك ف دالل  ض ض االف ظ الت  لـ تسضؽ كلـ تست  ؿ قضمه استدؿ ضيكؿ الًطًر   حي 

 سوُف ُتدنيَك من َلميِس َسَبْندا            ُة أماَرْت بالبول ماَء الِكراض
 َجْتُو ِعشرين يومًا ونيَمْت             حيَن نيمْت يَعارٍة في ِعراضَنضَّ 
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مىػػػػؽي الػػػػػرىً ـً قػػػػػ ؿ  كلػػػػـ  سػػػػػ  ه يال  ػػػػػ  ذػػػػػذا  زعػػػػـ ااصػػػػػ     ف كالكػػػػػراضل  ى
كالكػػراض ج ػػ  الكا ػػد لػػه   جػػكز  ف  كػػكف الطر ػػ ح قػػد  راد ضػػ لكراض  مػػؽ  لِٓكالزػػ ر

ة يلػػظ دفسػػػه قػػػ ؿ اضػػػف ضػػػرم  الر ـ,ك جػػكز  ف  ر ػػػد ضػػػه ال ػػػ ة   كػػكف  ػػػف يضػػػ    الزػػػ 
  كػكف عمػظ ذػذا اليػكؿ  ػف ضػ ب يضػ     قػ ؿ  الكػراض  ػ  زػ ر الطر ػ ح  ػ ة الف ػؿ,

الز ة يلظ دفسه  ثػؿ عػرؽ الدسػ  ك ػب ال صػ د قػ ؿ  ككااجػكد قػكؿ ااص   ,ل سػمـ 
ادهػ  يذا لػـ ت  ػؿ كػ ف  قػكل  ,كصػؼ ذػذه الد قػ  ضػ ليكة  ػف يضػ    الزػ ة يلػظ دفسػه,

  الزػػ عر ض لم ػػ  تػػدؿ عمػػظ ذك رػػه ك سػػف ت  ػػره االفػػ ظ كاسػػت دا ه   ػػ     ر ػػ لِٔكلهػػ ل
 كاضػػ ه , كندهػػ  عيػػد ال صػػح يضػػداؿ  ض تػػه ض ضػػه   كػػ ف ض ػػضو ك ػػ  ت كػػف الزػػ عر 
ك سػػػف ظدػػػه ض تمي ػػػه تجػػػده  مجػػػن لمتنك ػػػؿ دكف التصػػػر ح كذػػػك    جػػػ زه ال م ػػػ ة لمزػػػ عر 

  لِٕك ممز راة  ف    ركا كال  صر كا  ف ذاؾ قكؿ الفرزدؽ
 َضرَبْت عميَك الَعنكبوُت بنُسِجيا         وَقضى عميَك بو الكتاُب الُمنَزل

 تنك مػػػه  ف ض ػػػت جر ػػػر ك لض ػػػت الػػػكاذ  الضػػػ  ؼ ككقضػػػظ عم ػػػؾ ضػػػه الكتػػػ ب 
ػػ ديكٍا  ال دػػزؿل, ف   ىٍكذىػػفى اٍلضي يػػكًت لىضىٍ ػػتي اٍل ىدكىضيػػكًت لىػػٍك كى  ر ػػد ضػػه قػػكؿ اع تضػػ رؾ كت ػػ لظ  ككىا 
 لِٗك مـ  صرح كترؾ اا ر عمظ    تنكله الي رئ ,لِٖكل ىٍ مى يكفى 

 ػػ  ض ػػ ف    ت ػػدذ  الم ك ػػكف كال رارػػب, التػػ  كقػػد  سػػهـ الزػػ ر ض فػػظ اا ثػػ ؿ
غرارػػػب الم ػػػ  كالسػػػ    تمػػػؾ التػػػ  ضػػػ ده  الزػػػ راة  ػػػ   زػػػ  رذـ,د ك قػػػكؿ اضػػػف جدػػػ ة 

 .الت    
 ي ابن الَعمِّ أظفاريال أقَرُب الَبيَت أحُبو من مَؤّخرِه        وال ُأكسُِّر ف

الض ػت   ضػك  ػف  ػ  رهل  يػكؿ  ال آت ػه لر ض ,كقكلػه ككال اكسػػر  كال قػرب  يكلػه 
قكؿ اإلعراض   ف ضد  ال  رث  الاغت ضه كذذا  ثؿ, ك ثمه,  يكؿ     اضف ال ـ  ظف رمل

 اضف ك ب 
نَّني         قديمًا آلبي الَضْيِم وابُن أباةِ   َرِئمُت لَسممى َبوَّ َضْيٍم وا 
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, ك صػػػمه  ف  الد قػػػ  يذا  ٍلتيىػػػٍت  قكلػػػه  ثػػػؿه كرر ػػػت لسػػػم ظ ضػػػٌك ضػػػ ـل   د ػػػ  ذػػػذا  ى
زىػٍكهي تضدػ  كلط ػكه ضزػ  سىٍيضىه  ػكار و  ى  ػف سىػ ذ  ثػـ  ة   ؼ اديطػ ع لضدهػ    ػذكا جمػد  ي

 زكا  دىفه  ض رق   تجد لذلؾ كىٍرض ن, ك ي ؿ لم رق  الت  تيج ىؿي     دفه  الً    ػ ي,ثـ تيسػؿ  
ػػػكار ال ىٍ زػػػٌك,ي  تمػػػؾ ٍك ػػػ ن كتػػػرل ذلػػػؾ الضػػػك  ت تهػػػ ,كذك جمػػػد ال ي ال رقػػػ   ػػػف  دفهػػػ   تجػػػد رى

ػػػهي  ػػػ ف دىر ت عم ػػػه ق ػػػؿ  تر  ي َى ك ثػػػؿ ذلػػػؾ كث ػػػر  ػػػ   لَّك  دتفػػػ  ضمضدهػػػ  ...د قػػػ  دركره  ؼى
الز ر  نت  ضه الز عر إل ي ع  سهؿ  فظه ك ز د  ثره    الدفس,   ثضػت ضمفظػه ك  دػ ه 

 لُّكالض ت الز رم   ككف  عمؽ ضذاكرته   ذذف الس     ف 
 .أو التكسبية.ثانيا:الىظيفة الكسبية

ال مػػػكؾ كال مفػػػ ة     ػػػدح, ات ػػػذ ض ػػػض الزػػػ راة الزػػػ ر ض ضػػػ  لرزقػػػه  تكسػػػب ضػػػه
كاا راة كاليض ة كالتج ر ككؿ  ف  جد ال ط ة  دػه   مػضس ال  ػدكح  مػؿ الكػ ـ ك  دػ ف 

ال طػػ ة جػػزال, كال ػػدح  عظـ,قػػ ؿ ع ػػر اليػػكؿ كدرر ال  ػػ د  ك ضمػػر الصػػكر  تػػظ  كػػكف 
ك ػػػػػػػف   ضػػػػػػػؿ  ني عًط ىتٍػػػػػػػهي ال ػػػػػػػربي ااض ػػػػػػػ تي  ييػػػػػػػٌد يه  الرجػػػػػػػؿي   ػػػػػػػ ـ  رضػػػػػػػ  اع عدػػػػػػػه 

ك ػػػ  سػػػض ؿ ذلػػػؾ قػػػد  مجػػػن يلػػػظ  لِّك  جتًه,  سػػػت طؼي ضهػػػ  الكػػػر ـ ك سػػػتدزؿ ضهػػػ  المرػػػ ـل
سكؿ اع  ث ر ديد كازدراة ق ؿ ر  ال ض ل      التصك ر, تكصمه     د  يلظ الكذب   ككف

كذػػػذا  ,لّّكيذا لي ػػػتـ ال ػػػدا  ف  ػػػ  ثكا  ػػػ  كجػػػكذهـ التػػػرابلك كصػػػمظ اع عم ػػػه كسػػػمـل 
د ػ   ػتـ تزػك ه الهػدؼ  دػه  ,ال ض ؼ  ػف ق  تػه الج  ل ػ   ػ  ال دظػكر الديػدم الفدػ  كا 

   لزػ ر  ػ  ااسػ س  طػ ب ج ػ ل  راؽ, ,كالس    عدد    صضح ال ػ ؿ قضػ   الزػ عر
   تػه كذكاجسػه كغ ػر ذلػؾ عمػظ د ػك  ر ػد كاسػتثد ر , كذػذا اذت  ف  ضر   ه الز عر ع

 ػػػ  الػػػذاكرة  ال  دػػػ   ف الزػػػ عرال  ط    دك ػػػه زػػػ ر  ضػػػؿ يٌف    يكلػػػه قػػػد  ضيػػػظ   فػػػكرا
  كػػ ف جػػد ؾ  قػػ ؿ    ك ػػ  الضػػف اازػػ ث ضػػف قػػ س  , ػػ ؼ     ط ػػه ال  ػػدكح لمزػػ عر

ر  ي ن ك ز  ة  دسػ ته ,  عط ه   الن كظهرا ك   ي ؿ  ق س ضف   دم كًربى  عطظ ااعزظ؟
 .   عط كـ ااعزظ ال يدسظ  ي ؿ    ك   
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ـً ضػػف سػػد ف ال ٌرم   كذػػب  كقػػ ؿ ع ػػر ضػػف ال طػػ ب كرضػػ  اع عدػػهل الضدػػ  ذىػػرى
لكػف    عطػ ك كه ال يفد ػه   يػ ؿ ع ػر . ي لت  عط ه   الن ك ث ث ن   د ه الػدذر  ضكًؾ لزذ ر؟

 .عضر ال صكر      لم  ؿ كالهدا  ق    ي    الز ر ضكصفه ك      لدا ض  لّْكالدذر
 كتيهػػػب  ك  كػػػف  ف دت سػػػس كػػػذلؾ الي  ػػػ  الج  ل ػػػ  يذ ال  كػػػف  ف  يػػػدر ال ػػػ ؿ

  كػكف الجػزاة ضيػدر  ػ   ثر  ػػ   ث ػر اليػكؿ لػدل ال  ػدكح يعج ضػ ,ال ط  ػ   ػف دكف  ف  
 جػػكد  كػػ ف  ػػف ,كٍذػػب ضػػف كىٍذػػب كضفػػتح الضػػ ة كض ل ػػ ة ال  ج ػػ ل  ػػنضك الضىٍ تىػػرمٌ  ال  ػػدكح

 ك عطػػظ كزادل الد س,ككػػ ف يذا سػػ    ػػٍدحى ال ػػ ًدح ضػػ ؾ كسىػػرل السيػػركري  ػػ  جكاد ػػه,
  نت ه ز عران   د ه 

 (ٖ٘)ِلُكلِّ أخي َفْضٍل نصيبُّ من الُعال            ورأس الُعال طرّا َعقيُد الّندى َوىبُ 
 .ك  مهي ك ض  هي  كذش يل ه كر ده,  ثدظ له الكس دة,

ػػ ب ا تػػدح عضػػدا عكقػػد  ضػػ لر ال  ػػدكح  لػػه  رضػػف ج فػػر,  ػػن  ض ل طػػ ة  هػػذا ديصن
ضػػؿو ك ثػػ ث كددػػ د ر كدراذػػـ,  يػػ   ىً ٍثػػؿي ذػػذا ااسػػكد   طػػظ  ثػػؿ ذػػذا  لػػه رجػػؿ  ؿض  ػػؿ كا 

فٌ  ضف ج فر  ال  ؿ؟  ي ؿ له عضدا ع , كا  ثد ةه ل رضٌ ,  يف ك ف  سكد,  نٌف ز ره اٍض ىضي
ط دػػ ه يالث  ضػػ ن تضمػػظ, ك ػػ الن  ىفدظ,ك ط  ػػ  كذػػؿ  ع .اسػػت ؽ ض ػػ  قػػ ؿ  كثػػر   ػػ  دػػ ؿ دكليػػ

ك دف  ال ػػػػدارح لم ػػػػ دح ك جػػػػداذ  عمػػػػظ ػ ػػػ لّٔككثدػػػػ ةن  ضيػػػػظ تيدضػػػظ,ك عط د   ػػػػد    يػػػػركل,
كلمظ ذر  ف  ػ ؿ ال  ػدكح  ال  دكح ك ضي ذ   ثران ك  سده  ذكران   ف  ككف ال د ح صدق ,

 اإلزػػ رة يل ػػه كالتدض ػػه  تػػظ ال كػػكف  ػػف ال  ضػػر عدػػه الكاصػػؼ لػػه يال كضػػه الريػػ ,  كا يػػ ,
 .لّٕكعدهل

  ػػػػ  ت دػػػػ   كسػػػػض  الزػػػػ عر  يكلتػػػػه عددرػػػػذ, ضػػػػؿ يف  كسػػػػض  ال  ػػػػدكح  عظػػػػـ, 
 سيػ  ى  ٌف  اف  لس د    د   قد  ككف ذا  , ؛كل  ر   ال مف ة ضذلؾ  ندهـ  جزلكف ال ط ة

ه  ثػػكب  ضػ  ال ت ذ ػػ  قػد  ذػػدل ال م فػ  ال ىهػػدٌم  ػػ  الد ػركز كال هرجػػ ف ضىٍردٌ ػ  ضػػ   ,  
 قد كىتىبى     كاز ه  ,د عـ  يطى  به 
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 اهلُل والقائُم الميديُّ َيكفييا              نفسي بشيء من الدنيا معمَّقةٌ 
 إني لألْيَئُس منيا ثم ُيْطِمُعني                  فييا احِتَقاُرَك لمّدنيا وما فييا

ٍتضػػػػػ ى يل ػػػػػه, ـٌ ضػػػػػد   عي ػػػػػٍت,  هػػػػػ ًزعى   ف, ير ت  ك ػػػػػد ت ,كق لػػػػػت   ػػػػػ    رال   د  جى
كقػ ؿ  ي مػ ا   نعف ذػ , ك كتسػب ض ل زػؽ؟ ضػ ر  جػرار,  تد  د  يلػظ رجػؿ قضػ ح ال دظػر,

 . ك ف ًعظـ ال ط ة ل ظـ اليكؿ ,لّٖكذذه الضرد     الن 
 .ثالثا: الىظيفة االنفعالية التأثريية)النفسية(

 ػػث   هػػ   دػػ زؿ   رل, تمي ذػػ  ال تميػػ  ل ض   دزلهػػ  الزػػ ر  قػػكاؿ  مي هػػ  الزػػ عر
رك ػػػ  جد ػػػدة ت ػػػزج ض ػػػ  تث ػػػره   ػػػه  ػػػف ادف ػػػ الت دا م ػػػ  تتد سػػػب  ػػػ  ع ػػػؽ اإل سػػػ س 

 ض  ع   ت دثه  ف استج ض ت  د   ت رؾ    متػه  كالتكا ؽ ض ف ر    الي رؿ كال تمي ,
كتض ػػث  ػػ  دفسػػه تصػػكرات  سػػتك  ة  ػػف   كػػ ر الزػػ عر ك   د ػػه كذػػ   ػػف الكظػػ رؼ 

ض لج دػب ال ػ طف  كاالدف ػ ل     تػرتضط ارتض طػ  كث يػ لككدهػ ال ه      ال ط ب الز رم,
كال  كػػػف  ف  ت يػػػؽ ذلػػػؾ يال يذا كػػػ ف الزػػػ عر   مػػػؾ  كالكجػػػداد  الػػػذم   سػػػس لمزػػػ ر,

كا  ػػداث دػػكع  ػػف التكاصػػؿ  ,ال هػ رة اإلضداع ػػ  كاليػػدرة عمػػظ ا تػػكاة ال تميػػ  كالتػػنث ر   ػػه
ف الت سػػس ضػػذلؾ يال  ػػف قػػد  يدزػػن لػػ  ةـ ال  لػػ  التػػ  ذػػك عم هػػ , كال  كػػ ككػػنف الػػدص

 يػػد تهػػ ج ال صػػ رب  ػػػ   , ػػ ؿ الدظػػر لػػرد   ػػؿ ال تميػػ  سػػكاة   كػػػ ف سػػمض   ـ ي ج ضػػ 
قػػػ ؿ  ضػػػك ضكػػػر ضػػػف  زػػػ صو ال ػػػزف   تػػػذكر     دسػػػه ك سػػػم ه, قػػػ ؿ  ضػػػك ال ضػػػ س ال ضػػػرد 

  لّٗكع  ش دزلت ض   ص ض   كج تد   ذكرت قكؿ ذم الر  
 من الوجِد أو َيشفي َنِجّي البالبلِ           لعّل انِحداَر الّدمع ُيعِقُب راَحٌة   

 ج   زده كد   عف دفسه  رقته  ككػنٌف   لػه  ػ ؿ  لَْك  مكت  ضك ت  سمكت
اضده   ػكبكيد  اجػدي  ػ  كضػدم  ال م ف  سم   ف ضف عضد ال مؾ الذم ك ف  ردد عدد ك  ة

الػػض ة  ػػف ضػػه ك  ػػ   سػػكف  ػػف كجػػد ال ضتمػػظ  ف  ػػرل ذك  لُْكجى ػػرة التطفرهػػ  يال عضػػرةهل
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 ثؿ ض ره   ككف قد س كاه   ه,     ط ػرف الػدفس ك ػد  ه  يلػظ اليػكؿ  هػذه ال دسػ ة قػد 
 لِْكآل ه   ص ضه  ضص ر ك   ك    ر ت  ف الض ك ف    سكف   له 

 ولي           عمى ِإْخواِنيْم لقَتمُت نفسيــــــــــفموال كثرُة الباكين ح
 ُأعّزي النْفَس عنو بالتأّسي   وما يبكوَن مثل أخي ولكن        
 وأذكُرُه لُكلِّ ُغروِب َشْمسِ      ُيَذّكُرني ُطموُع الَشْمس َصْخرًا     

كذػػ   ػػف  ج ػػؿ الصػػكر  لّْك ػػنذكره  ػػف  كؿ الدهػػ ر لم ػػ رة ك ػػ  آ ػػره لمضػػ ف ف
دسػ ت   ػ  ك دػت تددضػه   زدهػ  عمػظ صػ ر الت  عضرت عػف  نسػ ة ااخ ضن  هػ  كلزػدة

 . نصضح ز رذ  تسمك ضه   ؿ ال ص ب كدفسه ,لْْكك    ك  قضؿ ص ر يال كذ
كقػد تدػػد   الدفػػكس يلػػظ تػػذكر كػػؿ    ط ردهػ  ك ض ػػد عدهػػ  اا ػػزاف  ك  يمػػؿ  ػػف 

 نت ه     ػـك كا ػد  ضػر  ػكت    ػه ك ػكت كلػده   هذا ال ج ج ضف  كسؼ الثيف  زدته 
ٌدػ  ي    ػد,  ي ٌ ػػده  ل ػه راج ػكفل ػنم ضػ ة ك م  صػ ب    كػكف   ػػه يال قػكؿ كيٌدػ  ع كا 
     كـ كا دو  ك ي ٌ د

 َحْسبي َبقاُء اهلل من كل َمّيٍت             وَحْسبي رجاُء اهلل من كل ىالكِ 
 لْٓ)فإنَّ شفاء النفس فيما ىناِلكِ                   الَعْرش َعّني راضياً  ربُّ  إذا كان

ٌم د  ضه؟   لْٔك ي ؿ الفرزدؽ  كق ؿ  ف  يكؿ ز ران  يسى
 إّن الَرِزّيَة ال َرِزيَة مثُميا              ُفْقداُن مثِل محمِد ومحمدِ 

 َمِمكاِن قد َخَمِت المنابُر منيما               أَخَذ الِحماُم عمييما بالَمْرَصدِ 
 لْٕك ي ؿ الفرزدؽ   ي ؿ لك زدتد ,

 ُيْبكيني إّني لباٍك عمى اْبَنْي يوسٍف َجَزعًا           ومثُل فْقِدىما لمّدين
 ماَسدَّ َحيٌّ والَمْيتٌّ مَسدَُّىما                إال الخالئَف من بعد النبيَّينِ 

 لْٖك ي ؿ الفرزدؽ   صد ت ز ر , يد   زدت     يزد ,  ي ؿ له
 لِئْن َجِزَع الَحّجاُج ما من مصيبٍة             تكون لمحزوٍن أَجّل وأوجعا
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 جناَحْيِو لما فارقاه فَوّدعا          من الُمْصَطفى والُمصطفى من خيارىم
 ُو          وأغنى اْبُنُو أىَل الِعراَقْين أجمعاـــــــــــــــــَن األرِض كمّ ــــــــــــــأٌخ كان أْغنى أيمَ 

 َضعاما          ولو ُنزِعا من غيره لَتَضعْ ــــــــــــــــــــــــاٍب فاَرَقاُه ِكالىُ ـــــــــــــــَجناحا ُعق
 يػد  ,كآدػس  ػ  الك زػ  ,ك  ت   ػ  ال مػكة, يد  رؾ د  رف اليمب لْٗك ي ؿ اآلف

ك ػ زاؿ ال جػ ج  سػتز د  ,استط عت  ض  ت الفرزدؽ  ف ت  س الز كر الدفسػ  لم جػ ج
ل ستدزؼ  زده ك ل ه, كل   ك  دفسه ك  ركه   ف ادف  له  ال زد  يلظ ادف  ؿ آ ر ذك 

 .   ككف ذذا االدف  ؿ ذرض ن  ف الكاق  اال ـ الذم  ٌؿ ضهً كرض   قؿ  ٌدة     ك ف عم ه,
ال ػػ ؿ  ػػف الفيػػر يلػػظ ال دػػظ ك ػػف  كقػػد    ػػر الزػػ ر  ك سػػ  عه  ك الت دػػ  ضػػه

الدزػػػ ط ك ػػػف ال طػػػش يلػػػظ االرتػػػكاة عمػػػظ سػػػض ؿ  الجػػػكع يلػػػظ الزػػػض  ك ػػػف الكسػػػؿ يلػػػظ
ككاع لػك   يػ ؿ طمب  دػه  ف    ػده,       ق ؿ يف عضدا اسكد سي   كذك   د , ,ال ج ز

 ػ دن  ض ػ  غد ػت ذػذا الصػكت ك دػ   كلكد   ج مه قػراؾ, ك ف عددم قرل  قر ؾ     مت,
ثػػـ  كرض ػػ  غد تػػه ك دػػ  عطزػػ ف  ػػنركل, كرض ػػ  غد تػػه ك دػػ  كسػػ ف  ندزػػط, جػػ ر   نزػػض ,
 ادضرل   د د  

 يُدىاوكنُت إذا ماُزْرُت ُسْعَدى بأرضيا           أرى األرَض ُتْطَوى لي وَيْدنو بع
 ُتعيُدىا لو ُأْحدوثةً  إذا ماَقَضتْ   جميُسيا            من الَخِفرات البيض َودَّ 

 وبعده:
 ُتحمُِّل َأحقادي إذا مالقيُتيا              وَتْبقى بال ذنب عميَّ ُحقوُدىا

 وكيف ُتِحبُّ القمُب َمْن ال ُيِحبُُّو              َبمى قد تريد النفُس َمن ال يريدىا
 ػػ   ات د ػت ضهػ  عمػظ ال ػ الت التػ  كصػؼ,  ػ ذ ـؿ  ػف سػ  ه ,   فظتػهي ثػ يػ 
 ضػػػ  عػػػف  كلػػػكال ج ػػػ ؿ الصػػػكرة, كعػػػذكضته , كجكدتهػػػ    رددذػػػ  السػػػ   , لَٓكذػػػك ذكػػػر

ال مك  ككرد عم ؾ الز ر المط ؼ ال  دظ,   ذا صدؽ ال  دظ كالز كر الذم   ضر عده,
ككػػػ ف  دفػػػذ  ػػػف دفػػػث  ح كالةـ الفهػػػـ, ػػػ زج الػػػرك  ال  تػػػدؿ الػػػكزف, التػػػ ـ الض ػػػ ف, المفػػػظ,
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 ك مػػٌؿ ال يػػد, السػػ  رـ,  سػػؿٌ  يطراضػػ   ػػف ال دػػ ة, ك  فػػظ دض ضػػ   ػػف الٌرقػػظ ك زػػد السػػ ر,
كض ثػػػؿ ذػػػذا تػػػنثر ع ػػر ضػػػف ال طػػػ ب كرضػػػ  اع ل ُٓككزػػػٌج  الجضػػ فل كسػػ   الزػػػ  ح,

ٍ رةى ال رضكع      ؽ    ه   لؾ  عدهل ضنقكاؿو ق له   ت ـ ضف ديكى
 لِٓك

 ْت      َخْمَف البيوت َقَتْمَت يا بن اأَلْزَورِ ـــــــــاُح َتناَوحـــــــِنعم الَقتيُل إذا الري
رِ   وَلِنعَم َحْشُو الدَّْرِع كنَت وحاسرًا           ولنعم َمْأَوى الطاِرِق الُمَتَنوَّ

 بِذمٍَّة لم َيْغدرِ  لو ُىو دعاكَ           ُو ــــــــَرْرتَ ـــــــــــــَأَدعْوَتُو باهلل ثم غ
 ثم أتم شعره فقال:

 ُحْمٌو َشمائُمُو َعفيف المئَزرِ             ال ُيْمِسُك الفحشاَء تحت ثيابو
  ػ زاؿ  ضكػ   تػظ د  ػت  كك ف  عكر د   ػ , ثـ ضكظ كاد ط عمظ س  ى قكسه,

ت لػػكًدٍدت  د ػػ  رث ػػ  يػػ ؿ   يػػ ـ يل ػػه ع ػػر ضػػف ال طػػ ب كرضػػ  اع عدػػهل ع دػػه ال ػػكراة,
  ػػ   كاع لػػك عم ػػت  ف      ضػػ   فػػص,  يػػ ؿ     ػ  ز ػػدا ض ثػػؿ   رث ػػت ضػػه   لكػػ    ػ ؾ,

ككػ ف ز ػد   ػ عٌزاد    ػده ض ثػؿ ت ز تػؾ,  يػ ؿ ع ػر  ص ر ض  ػث صػ ر   ػكؾ   رث تػه,
 يػ ؿ لػه   مػـ  يجػد, ك ػركل  ف   ت  ػ  رثػظ ز ػدا, ...ضف ال ط ب قيتؿ زه دا  كـ ال    ػ ,

ث ػت   ػ ؾ   لك ف, ي ؿ ادػه كاع   ركدػ  ل  لػؾ  ػ ال  ركد  لـ ترث ز ػدا ك ػ  ر  ع ر 
 لّٓكلز د

دراؾ الجكدة   ه  ي د ضيدر    ث ره    دفس الي رؿ,ك  ركد   َََ ضد ة اليكؿ كا 
كلػـ تػرث ز ػدا ك ػ  رث ػت    ال  ركد ل كالت سس ضه  ف ال تمي  ضيدر    ث ره   ه   ضػ 

ع م ػػػ  التكصػػػ ؿ   داع الزػػػ رم, ك ػػػ  لكػػػ ل كذػػػ   ػػػف اليضػػػ    ال ه ػػػ  جػػػدا  ػػػ  اإلضػػػ
 ػػػ  غػػػرض   قضػػػ   اإل سػػػ س ض لزػػػ ر  ػػػف ال ضػػػدع كالزػػػ عر, كالسػػػ    لم تميػػػ , كذػػػ

 .الرث ة
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 .رابعا: الىظيفة السلىكية أو األخالقية
كالزػػ ر عدػػدذ  ال دػػنل عػػف ض ػػ ف كػػؿ ب   ػػ   ػػ  رت ضن ج دذػػ  ك   قهػػ , ال ػػر 

كالسػػ     ػػ   كقػػ ت ال ػػرب كالسػػمـ كسػػمكك  ته   ك   قهػػ , كصػػف ته , ,   جسػػد  د قضهػػ 
 ػػػ ل رض   ػػػث ن  دػػػنل ضدفسػػػه عػػػف االد  ػػػ س ض مػػػذات الػػػدد   كزػػػهكاته  كالسػػػ     ػػػ   ػػػ ؿ 

 ,,  ػػ ل مؽ الر  ػػ    دػػ  الػػدفسلْٓككال ػػـك   ػػر كغػػدا   ػػرل ال ػػرب  تػػظ  سػػتي ـ اا ػػر 
ذا كل س ذذا  يتصرا عمظ ع    الد س ضؿ يف ال مف ة كاا ػراة  ن ػذكف ضهػ   هػ ,ك ردذ 

ذات كجػػهو ج  ػػؿ ك مػػؽو  عضػػد ال مػػؾ ضػػف  ػػركاف كقػػد  ذػػد ت لػػه ج ر ػػ  لػػـ  يػػر ً ثميهػػ  قػػط ,
,كجسـ  ضهر  ف  راه ـ  ضه   عم ه ضكصكؿ رسكؿ ال ج ج  نذف له ض لػد كؿ  ,دض ؿو  م   ذى

 ن ضره ضنض  ت  ف الز ر ض دكث  ربو  ػ  اضػف ااٍزػ ىًث  ػرد ال م فػ  عم ػه ضزػ ر كذػك 
    ض لػؾ   تيكؿ      دت   ردة   ب يل   دؾ, منبي كىؼ  الج ر   ك يكؿ  ردده,ثـ ض ت  ييى 
ك ػ    د ػؾ؟ قػ ؿ   د دػػ    ق لػه اا طػؿ,اد  يف  رجػت  دػه كدػػت   ػ    ر ال ػ  د ف,

 .لٓٓك: اـى ال رب
 قْوٌم إذا حاربوا َشدُّوا مآِزَرُىْم                 دوَن النساء ولو باَتْت بأْطيارِ 

 ؿ  ك   كػػـ اع ض دػػ  كضػػ ف عػػدك الػػر  ف ضػػف االزػػ ت  مػػـ  يرضهػػ  يل ػػؾ سػػض   ػػ 
 مػػػـ  دػػػزؿ الػػػدفس ك  ػػػذ ض ػػػ  ثضتػػػه ال ػػػرب ك زػػػ عكه ضػػػنقكالهـ  لٔٓكقتػػػؿ عضػػػد الػػػر  ف  تػػػظ

ك صػػد  دفسػػ   ض ػػ   .يتػػدل ضهػػ  تػػظ صػ رت  ك ػػ    ك   ػ لهـ كذػػك  عػػرؼ ضهػػذه ال دػػ زؿ,
دس د     صراع دارـ    الدفس كاآل ر,  إلض ة   د   ال دكع كالذؿ ضؿ قػد  ػد       دػ  كا 

اٌدهػػـ  ػػدرككف  ٌف  كا ػػ ة ال د ػ    ػػر   تػػكـ الضػػد  دػػه  ه ػػ    مػػت  ,يلػظ  سػػ ضي  ال د  ػػ 
الػػدفس, ك ه ػػ    كلػػت التهػػرب  دػػه كعمػػظ ذلػػؾ  ػػ ف  الزػػ راة قػػد ديمػػكا ضزػػ رذـ    جسػػد 

 لٕٓكذلؾ, يذ ق ؿ الز عر      ضف  ض  الصمت 
 ِتِو              في َمْعِض ِغرَّاِتِو ُيوافُقيامن َمِنيّ  فرَّ  ُيوِشُك منْ 

 ِلمَمْوِت كأٌس فالمْرُء ذاِئُقيا             مْن لْم يُمْت عْبَطًة يُمْت ىرماً 
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 -ضكػػػؿ ت   مػػػه كذرضػػػه -ضػػػ ف اإلدسػػػ ف  ل ف رقػػػ  تك ػػػف  ػػػ  ذػػػذا الػػػت ـز ااضػػػدم 
,  ف رقػػػ   ػػػدركه  اإلدسػػػ ف ك  ضػػػ  لهػػػ   يهػػػك  –ال ػػػكت ك  را   مكضػػػ  عمػػػظ اليػػػدر ال  تػػػـك

 قػػر ضهػػذه ال   دلػػ  التػػ   ه ػػ  ضمػػر اإلدسػػ ف   هػػ    ػػدان ك ه ػػ   ػػٌر  ػػف  كالزػػ عر قػػد   ػػره,
 سػػ ر ض طػػظ تكزػػؾ  ف تكصػػمه يلػػظ غر  ػػه  قػػدره  هػػك صػػ رر يل ػػه دػػ كص  ػػ   د زلػػه,

 ف تدي د الدفكس يلظ  د  ته  كلك ت صدت    ال صػكف  ك ضػذلت  كالضد   ف لٖٓكال كت,
كذدػػ   صػػد  الزػػ ر ال  ػػث  ػػ  الػػدفس ل  يػػؽ غ  ػػ  اإل هػػ ـ ك رضػػ ه   ,ال ػػ ل  كالدفػػ س
 .ضيض ره  كقدرذ 

 .خامسًا:الىظيفة االجتماعية
صػػ  ـ   ػػ ة ال رضػػ  كقمػػب كجدادػػه, يف الكضػػ  االجت ػػ ع  لميض مػػ   ػػد ؿ  ػػ  

 زػػػ ؿ جػػػزةا  ه ػػػ   ػػػف كظ فػػػ  الزػػػ ر ضكصػػػفه ااداة اإلع   ػػػ  ااكلػػػظ لمت ض ػػػر عػػػف ك 
كػػ ف الزػػ ر ذػػك الكسػػ م  لض ػػ ف ذلػػؾ  يلػػـز الزػػ عر ضض ػػ ف   آدػػذاؾ, كل ػػالز صػػ   ال رض ػػ  

 كك  جػػد  ػػف قػػ ـ كعػػ دات ك عػػراؼ, ك ػػذـ    ضػػف  عمػػظ اليض مػػ   ديصػػ    ,   ست سػػف
 فػ  قػكؿ الد ػر ضػف تكلػب  ػث عمػظ الجػكد كال ضػ درة ضػه,ل   لمكػـر  ػف ق  ػ  عم ػ   سض ,

 عدد ال رب 
 َبعيدًا نآني صاحبي وقريبي                   أعاِذَل أْن ُيْصِبْح َصداَي بَقْفرةٍ 

 تَرى أن ما أبَقْيُت لم أُك َربَُّو                     وأنَّ الذي أنَفْقُت كان نصيبي
 نصعٍب( في َرعْييا وُدؤوبَ )وذي إبٍل َيْسعى وَيْحِسُبيا لو                   أخي

 (9٘)جاَل َقميبِ وُبدََّل أحجارًا و     يعقوُدىا(             ) َغَدْت وغدا َربُّ ِسواه
 ف يضؿو كدكؽو  -الجكد ض ل  ؿ -ال رض  ك فت ر ضه, ك  تز ضه ه ت دث ض    تيضم

   رع هػ   تػظ  صػضح   ػ  دصػب, كز ػ دة عمػظ قػكة  ثػه  ض د  ف اجتهد ك  ؿو كغ رذ ,
   مػؾ لمجكد لـ  ه ؿ ال آؿ الذم   دك له ض د  ف  ف رقه الصد ؽ كال ض ب ك  كؿ كؿ  
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ل  ػػره  ػػنم صػػض ض  ك م  ػػزف؟    ط ػػب   لػػه يال   ادفيػػه  هػػك  ػػ ضي  لػػه ال   اضيػػ ه  ػػ  
 .دد  ه

اد هػػـ لػػـ  يػػركه  ؛ك    ػػؿ كجر ػػرل ضزػػدة عمػػظ قػػـك  ػػف ضدػػ  ال دضػػر لػػض مهـ ك
 لَٔك تظ ازترل  دهـ اليًرل

 مدَّيِن والَحَسِب يا ماَلُك ِبَن َطريِف إنَّ َبْيَعُكم            ِرْفَد الِقرى ُمْفِسٌد ل
 بيُعوا الَموالَي واْسَتْحُيوا من العربِ                  َنبيُعَكُو َبْيعًا فقمُت ليم
 َبْيعي ِقراَي وال أْنَسْأُتُكم غَضبي                    لوال كراُم ماَغَفْرُت لكم

 لرأُس كالَذنبىل أنتُم َغيُر أْوشاٍب َزَعانفٍة                ِريُش الذُّناَبى وليس ا
 كلـ  س كذـ ض ف دزلكا عددذـ ك ك دتهـ, , ض ؼ  صمهـ  ندزلهـ  د زؿ الذل ؿ,

كغ ػر   ضػ  ع ػ   ػ  قكلػه  ,ك  ػه يزػ رة يلػظ ال ػط  ػف قػدرذـ ككل س الر س ك لذدبل,
ًم    –كاف   هـ   كز ب زع دف ل ف ط ف    الدسب قد كلدت    ال ػرب  -  ًرج  الضىجى

, كل ؿ  قضح صكرة تد زدذ  الد س    ذلػؾ لُٔك ف آض ة  تفرق فل    د ؼ كعزر ف    ن 
 ػػ    ت  مػػه  ػػف سػػب  ك زػػتـ كلكػػف   مػػت صػػكرة ض ل ػػ   لِٔكقػػكؿ اا طػػؿ    ػػر جر ػػرا

 اليكة    ض  ف زدة الض ؿ كعدـ الرغض     قرم الض ؼ 
 نارُبولي عمى ال قوٌم إذا اْسَتْنَبَح األْضياُف كمبيم            قالوا أُلّمِيمُ 

يف جر ػػرا تكجػػ   ػػف ذػػذا الض ػػت, كقػػ ؿ ج  ى ضهػػذه الكم ػػ  ك كلزػػدته كقكتػػه  يػػ ؿ 
  ده  الض ؿ الفػ  ش,  ل     مه  ف ضركب الهج ة كالزتـ ضركض ن  ف الهج ة كالزتـ 

الت  ذكرذ   ك ده  عيكؽ ااـ    اضتذاله  دكف غ رذ , ك ده  تيذ ر الفد ة, ك ده  السكةة
 لّٔك ف الكالدةل



 
 

   

 

 
 وظائف الشعر صند المبرد

 مريم محمد جاسمد. م. 
  ٕٔٔٓحزيران    (ٚ) ددــالع

  066 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 بعض الىظائف التي اجتهدنا يف تسميتها منها:وهناك 
 .أوال:الىظيفة التعريفية

قػػد  طػػكؿ الػػدذر   يػػد  صػػكر الزػػ عر   دثػػ   ػػ   ك   ػػران  ت مػػؽ ضػػه   طمػػؽ لفظػػ 
ضػػػػػف  صػػػػػ ب  كعضػػػػدا ع ك دػػػػه   جػػػػػ ة عػػػػػف لْٔكعم ػػػػه   كػػػػػكف غ لضػػػػ  عم ػػػػػه دكف اسػػػػػ ه

 لٔٔكقكله  كذلؾ ضسضب ,ضه كع رد الكمب الزض رمل     رؼ يال يذ  س كده لٓٔكالزض رمل
 مالي َمِرْضُت فمم َيُعْدنَي عائٌد           منكم وَيْمَرُض كْمُبكْم فأعودُ 

 شديدُ  عميَّ  كْمِبكمْ  وأشدُّ من َمَرضي عميَّ ُصدودكْم           وصدودُ 
كال ك ػػػذ عمػػػظ   دػػػظ الػػػذـ ضػػػؿ   ػػػه   ػػػزل  كلػػػـ  تجػػػ كز ذػػػذا الميػػػب يلػػػظ غ ػػػره,

 تػػظ ادػػه يذا اعتػػؿ كمػػضهـ  ,   زػػرذـ  يػػد كػػ ف ك  ػػ  اصػػ  ضه اإل ػػ ص  ػػ  التػػكاد ل ػػف
عػػ ده كاضتػػنس الضتر سػػهـ,   ػػ  ضػػ لهـ   رضػػكف عدػػه  ػػ   رضػػه؟  تػػظ ازداد تر ػػه عمػػظ 

ًفػػر غ .عمتػػه التػػ     د هػػ  ادػػه زػػًربى  ,كاسػػ ه رض ػػ يل كسػػ    فرغػػ  ك ػػف ذلػػؾ  ف اضػػف  ي
 سي ة ف  فٌرغه   ك   ذلؾ  يكؿ 
 ني            من َبْعِد ُبْرٍد كنُت ىاَموُ َوشَرْبُت ُبرْدًا ليت

 لٚٙ)بين الُمَشفَِّر واليماَمو      َىتّافة َتْدعو َصّدى        
ت كلػت يلػظ ليػب  ك اسػـ غمػب عم ػه ضػؿ  ال ؽ لي رمػه صػف   تجد  ف الز ر قد

يلظ الت ر ؼ ض لز عر  ف   ؿ  كضذلؾ استط ع الز ر  ف  يكد , صضح ال  رؼ يال  ضه
 دػػزؿ الزػػ عر ال هجػػك  دزلػػ  تضػػف  عم ػػه ت ر فػػ   كقػػد . ر   تػػكا ر عم ػػه زػػ رهزػػ ل  ػػ 

 زػػ د   صػػضح   ز ػػ  لػػه, كقػػد   ػػرؼ الزػػ عر ضطضػػ ع اليض رػػؿ  ك ضهػػـ    مػػب عمػػ هـ  ػػ  
  لٖٔكياٌل ضه ك ده قكؿ جر ر    ضد   د ف  ف  ر ك 

 في َمناحييا ىجانَي الناُس من األحياِء ُكمِِّيِم              حتى حنيفُة َتْفسو
كتي ى  ر ضدك  د ف  ض لفىٍسػًك,الف ض دذػـ ضػ د د ؿ,  نكمكدػه ك  ػدث  ػ   جػكا هـ ػ 

 .كلز هـ ذلؾ  هـ   ر كف ضه كت رؼ طض عهـ ,لٗٔكلرالر  ح كاليكا ق 

 
 

   

 

 
 وظائف الشعر صند المبرد

 مريم محمد جاسمد. م. 
  ٕٔٔٓحزيران    (ٚ) ددــالع

  060 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 لَٕكالىظيفة املعرفية أو العلمية -ثانيا:
  ديػػؿ قػػد  مجػػن الزػػ عر يلػػظ سػػرد  ي يػػ    ر  ػػ   ك عم  ػػ   فػػ د  دهػػ   ػػف ذلػػؾ 

 لُٕكعف الز  خ قكله 
 َفَمظََّعيا َحْوَلْيِن ماء لحاِئيا            وَيْنظُر منيا أيُّيا ُىَو غاِمزُ 

تركهػػ   ػػ  الظػػؿ  ػػكل ف  تػػظ تىزػػرىبى  ػػ ة   م  ...زػػر ضه   م  ك ظ هػػ    يكلػػه 
ؿ  ػػػف  كػػػ ف يلػػػظ  كػػػ فل  يػػػ ؿ  الم ػػػ ة, ت ىظ ػػػ ى الرجػػػؿ الظػػػؿ يذا ت ػػػك 

 ػػػ ليكس يف  لِٕك
 -صػػػد    تيدػػػ  ك ج دذػػػ  صػػػ  ضه  كجػػػب عم ػػػه ض ػػػد  ف  ن ػػػذذ   ػػػف  ك دهػػػ   صػػػد ت

ثػػـ  تركػػه  ك  سػػتكدعه الزػػ س عػػ   ف كػػ  م ف  –زػػر ط   ف  كػػكف   ػػ   صػػمح لصػػد ه 
ال ر ػ  عدػػه ع دػػه  تػػظ   ػػتص ال ػػكد ل  رػػه,   ج د الصػػد   ػػ لـ   ػػرؼ ك  صػػؿ ذلػػؾ 

 ال كلػكد  ػف جهػ  ككالد ػه ك   ض  ف الزػضه ضػ ف ك ده    ز ض ف ج رد ااقكاس  ف عد ه
 لّٕكق ؿ الز عر 

 وِخّفُة في رأِسو من رأسي                أعِرُف منُو ِقّمة الُنعاس
 كيَف تَرْيَن عْنَدُه مراسي؟

ـ  اضدػػه ػػضىًهًه  كك ػػؼ تػػرٍ فى عدػػده  راسػػ ل يذ  يػػكؿ لهػػ      طػػب   كعزٍزتيػػًؾ عمػػظ زى
تيػػػضً ضي زكجهػػػ    سػػػضيه  ض  رػػػه    ػػػرج   اٌدهػػػ ؛ؾك يػػػ ؿ   دجػػػبي ااكالد كلػػػدي الفػػػ رؾ, كذلػػػ

 ػػػػ ف عػػػػػ   ػػػػ ة ال ػػػػػر ة كػػػػػ ف عم هػػػػ  ك  ػػػػػه  يػػػػػكؿ  لْٕكالزػػػػضه يل ػػػػػه    ػػػػرج الكلػػػػػد  ػػػػػذكرال
 لٕٓكالز عر 

 الُخُمٌق منُو وال َقوامُ                   واهلل ما أْشبَيني عصامُ 
 ِنْمُت وِعْرُق الخاِل الينامُ 

 .الىظيفة الدينية ثالثا:
عر  ف  دطمؽو د د  ض ت ل جسػد  يػ رؽ زػرع    ك اعتػراؼ ك  ه   دطمؽ الز 

 لٕٔكق ؿ الفرزدؽ  ,ضف ؿ    اتض ه ضتكض 
 أطعتك ياإبميُس تسعين ِحّجة            فمما انقضى عْمري وتمَّ تمامي

 ُمالٍق أليام المنون ِحمامي             رجعت إلى ربي وأيقنت أنني
 لٕٕك.ًكهً ككثر  ثمه عدد الفرزدؽ كالس    ض د ديسٍ 
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 اخلامتة والنتائج: 
ض د  ت ض   الدصكص الزػ ر   الػكاردة  ػ  كتػ ب ال ضػرد   كػف اليػكؿ يف ال ضػرد 
استط ع يف  كظؼ الز ر ل    ت  ت ددة  ددت  ف ذ ـ   ص  ك ف ذ ـ ع    جسػدت 

 ..كظ رؼ  ت ددة لمز ر
ف الم ك  ف كقد  ثمت الكظ ف  الم ك   االتج ه ااضرز    كت ضه ذلؾ  ف ال ضرد  

ال ضػػرز ف الػػذ ف  ي  ػػكف قكاعػػدذـ عمػػظ ال جػػ  كلػػ س  قػػكل  ػػف الزػػ ر سػػكل كػػ ـ اع 
ل زػػػ ؿ الصػػػرؼ,  كلػػـ  يصػػػره عمػػػظ الد ػػك  يػػػط ضػػػؿ تكسػػ    ػػػه  جػػػ , سػػض  ده كت ػػػ لظ

ذلػػؾ كات ػػذت الكظػػ رؼ اا ػػرل  دػػ زؿ ال يػػ   ك دػػت الكسػػض   كالت ر ف ػػ   ركالم ػػ , كغ ػػ
 .ف  ل   كغ رذ كاا  ق   كاالجت  ع   كاالد

ك ظهػػرت ذػػذه الكظػػ رؼ ال  قػػ  ضػػ ف الي رػػػؿ كال تميػػ   ػػف جهػػ , كضػػ ف الػػػدص 
كال تميػػ   ػػف جهػػ    رل,تمػػؾ ال  قػػ  ال سػػت رة   اسػػت ر الزػػ عر  ػػ  اإلدتػػ ج كال تميػػ  

دراؾ كتن ؿ  .   استيض ؿ اليكؿ ضفهـ كا 
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 اهلىامش:
 .ّ/ُ.الك  ؿ    الم   كاادب ل ُك
 .َُسكرة ؽ/آ    ل ِك
 .ِٕ, ك دظر  د كاده ص َُ/ُالك  ؿ  ل ّك
 َُ/ُالك  ؿ  ل ْك
 ..ٗسكرة ال ج/آ    ل ٓك
 .ِِد كاف الز  خ ضف ضرار ص ل ٔك
 .ُُ/ُالك  ؿ  ل ٕك
 .ُِِد كاف الطر  ح ص ل ٖك
 .ُٓ/ ُ الك  ؿ ل ٗك
 كلـ  عثر عم ه    الد كافل.دفسه ل َُك
 ُٕ/ُ الك  ؿ ل ُُك
 .ْٖٔ-ْٕٔص  ,ُٕٕٗ  صػر, ت ي ػؽ السػ د صػير, اضف  ػ رس, الص  ض , ل ُِك

  دملكالك ـ لم م ؿ ضف ا  د الفراذ
 كالز عر  الد ر ضف تكلب ك   د كاده  .ُُّ/ُالك  ؿ  ل ُّك

 يودُّ الفتى طول السالمة والغنى      فكيف ترى طول السالمة يفعل
 ل.َُُكد كاده ص

 ُُّ/ُالك  ؿ  ل ُْك
   ػػػػد .التدض هػػػػ ت عمػػػػظ  غػػػػ ل ط الػػػػركاةكدي  عػػػػف الركا ػػػػ  كاالستزػػػػه د ض لم ػػػػ ل,د ل ُٓك

 .َِٔع د,ص 
 .ِٔٔد كاف الفرزدؽ,  ل ُٔك
 ُِّ-َِّ/ُالك  ؿ  ل ُٕك
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 .5ِِِٓ/ُالك  ؿ  ل ُٖك
 ك  ه  .ّّٓد كاف الفرزدؽ ص  ل ُٗك

 ومضت لمسممة الركاب مودعا        فارعي فزارة ال ىناك المرتع
 ّٓٔ/ِك دظر طضي ت   كؿ الز راة ُِ/ ُالك  ؿ  ل َِك
 .ُِ/ُالك  ؿ  ل ُِك
  كسكع  ال ركض, كلكد زعتر,التفص ؿ    الض ر ال تي ربكعضر االدترد تل ل ِِك
 .ُٗ/ُالك  ؿ  ل ِّك
 ..ُِٕص  د كاف الطر  ح ل ِْك
 .ٖٗ-ٖٖ/ُالك  ؿ  ل ِٓك
   دةككرضل ,لس ف ال رب ل ِٔك
 .َْٗ ,د كاف الفرزدؽ ل ِٕك
 .ُْسكرة ال دكضكت/آ    ل ِٖك
 َِ/ُالك  ؿ  ل ِٗك
 .ٗٓ/ُدفسه  ل َّك
 ُٕ ف التيط   الز رم كالي    ,ص ل ُّك
 ْْ/ُالك  ؿ  ل ِّك
ك  ػػػهكيذا ر  ػػػتـ ال ػػػدا  ف  ػػػن ثكا  ػػػ   ََِّ,رقػػػـِِٕٗ/صْصػػػ  ح  سػػػمـ ج ل ّّك

 .كجكذهـ الترابل
 ُُٗ-َُٗ/ُالك  ؿ  ل ّْك
 .ٕٓ/ُك دظر ااض  ت    د كاف ال   د  ِٕٔ/ُدفسه ل ّٓك
 ِٕٖ/ُدفسه  ل ّٔك
 .ّٔ/ُرس رؿ الج  ظكعضده   هد ل, ل ّٕك
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 .ِٖٖ/ِ,  ت    الدذر ُِٓ/ّك دظر  ااغ د  .ُّ/ِالك  ؿ  ل ّٖك
 .َِِد كاف ذم الر   ص ل ّٗك
 َٓ/ُالك  ؿ  ل َْك
 ِِٖ/ِدفسه  ل ُْك
 .ِّٔد كاف ال دس ة ص ل ِْك

 .ُّ/ُالك  ؿ  ل ّْك
 .ِِٕ/ِدفسه ل ْْك
 .ِٔٓ/ُلـ   رؼ الي رؿ  دظر الك  ؿ  ل ْٓك
 .ُْٔ   الد كافكلمد س  يدل,ك مك فل,ك  ذ ال دكفلد كاف الفرزدؽ ص ل ْٔك
 .لـ اعثر عم ه    الد كاف ل ْٕك
 كتي تػػه  كػػ ف   ػػ رذـل  ػػ  الد كافكصػػضر  كػػ ف جزعل,كل ػػرزكة  كػػ ف ل  ػػزكفل, ل ْٖك

ك  ػػ   ض دػػ  ج   ػػ   كدعػػ   كػػ ف ل ػػ    رقػػ ه  كدعػػ ل اك م م ػػه  كػػ ف جد   ػػهل, كيذ
كال ػػػػػػراق ف  كػػػػػػ ف  جػػػػػػزل  كػػػػػػ ف ك غدػػػػػػظلكك  ك  سػػػػػػر  كػػػػػػ ف    ػػػػػػفل,  كػػػػػػ ف  خل
 .ّْْكعت ؽ  ك ف عي بل  دظر  د كاف الفرزدؽ  ص ال راق  فل,

"التطه ر"كذك  صػطمح  سػت  ؿ  ػ  ػككذك   عرؼ عدد  رسػطك ضػِٔٓ/ُالك  ؿ  ل ْٗك
كك ت رسػػ سل كقػػد  تػػرجـ يلػػظ كم ػػ ت ت  ػػؿ   غمػػب ل ػػ ت ال ػػ لـ ضمفظػػه ال كدػػ د 
الكم ػػ  التػػ  كردت  ػػػ  ترج ػػ   ضػػػ   ككذػػػ    دػػظ التطه ػػر كالتدي ػػػ   ك التدظ ػػؼ

ضزر ضف  ٌتظ لكت ب  رسطك  ػف الزػ رل كذػ   ػف  فػردات الطػب كت دػ  التيد ػ  
كالتطه ر كالتفر ر عمظ ال ستكل الجسػدم كال  طف ,ك  ػد  رسػطك  كؿ  ػف طػرح 

كض ػث  دزػػكر عضػػر  التطه ػر ض  دػػظ االدف ػ ؿ الػػذم   ػػرر  ػف ال زػػ عر الضػػ رة
 . ل جم    ؽ عرض  االدترد ت,

 .ٗٗ/ٕك دظر ااض  ت     ااغ د   .ِّٔ/ُدفسه  ل َٓك
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 .ْٓص ع  ر الز ر, ل ُٓك
 .َِٓ/ْالتذكرة ال  دكد    ,ِٕٗ/ُٓااغ د   ل ِٓك

 .َِْ/ِالك  ؿ  ل ّٓك
 .ٖ ,د كاف ا رلة الي س ل ْٓك
 .ُْْص د كاف اا طؿ  كضنطه رل,    الد كاف ل ٓٓك
 .ُٗلم ز د  دظر   الز ر عدد الج  ظ ص .ُُْ/ُالك  ؿ  ل ٔٓك
 ِْ/ُالك  ؿ  ل ٕٓك
 .ِكض ث عضر االدترد تل ص  ة كال كت    الز ر الج ذم , ف رق  ال   ل ٖٓك
ك  ضػػ ت  ك  ػػه .ْْ-ّْد ػػكاف الد ػػر ضػػف تكلػػب ص  ك دظػػر  .ُٖٖ/ُالك  ػػؿ  ل ٗٓك

ك سػػػػػػكقه   كػػػػػػ ف  كسػػػػػػي ه   كػػػػػػ ف رع هػػػػػػ ل, ككذم  كػػػػػػ ف كذال,  كػػػػػػ ف  دفيػػػػػػتل,
, كرض ػػ  تكػػكف الكم تػػ ف ضػػ ف اليكسػػ ف .  يكدذػػ ل ك يكدذػػ ل ل سػػتي ـ الػػكزف  كدصػػبو
 .كت ب ال ضرد كالد كاف ذكذاكلكف    

 ك  ه ْٔد كاف جر ر ص  ل َٔك
 رفد القرى ناقص لمدين والحسب                ياطعم ياابن قريط إن بيعكم

 يومي قراي وال أنسأكم غضبي             لوال عظام طريف ماغفرت لكم   
 .قالوا اشتروا جزرا فقمت ليم               بيعوا الموالي واستحيوا من العرب

 ككالض ت اا  ر غ ر  كجكد    الد كافل
 ِّّ-ِِّ/ُالك  ؿ  ل ُٔك
 .ُٔٔد كاف اا طؿ, ل ِٔك
 .ِِّ/ِالك  ؿ  ل ّٔك
ك  ضػػػػر كاسػػػػ ه  ٕٖ/ُ كعػػػػركة الصػػػػ  ل ؾل, ّٕ-ِٕ/ُالك  ػػػػؿ   دظػػػػر لم ز ػػػػد  ل ْٔك

كاالسػػػكد  ك  ٓٗ/ُاسػػػ ه ع ػػػر ضػػػف ذدػػػدل, ك  رقػػػ , َٗ/ُعػػػ  ر ضػػػف الطف ػػػؿل,
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  كعك ػػؼ لكذػػ , ككػػذلؾ  ػػث  ب ضسػػضب  ض ػػ ت ق كاسػػ ه دصػػ بل ككمهػػ  اليػػ ,ال ضػػد
 َُُ/ْ دظػػػر    جػػػػـ الزػػػػ راة  اليػػػكا   كاسػػػػ ه عػػػكؼ ضػػػػف    ك ػػػػ  ضػػػف عيضػػػػ ل

ككذلؾ كذم الر   كاسػ ه غػ  ف ضػف دهػ س ضػف  سػ كد ال ػدكم ال ضػرمل كليػب 
 ضذم الر   ليكله 

 عمى ثالث باقياٍت سودِ 
 وغير باقي ممعب الوليد
 وغير مرضوخ القنا موتود
 دأشعث باقي رّمة التقمي
 .ٕص  , دظر  د كاف ذم الر  ,زرح ال ط ب التضر زم

-قُُُعضػػد اع ضػػف  صػػ ب ضػػف ث ضػػت ضػػف عضػػدا ع ضػػف الزض ػػر اليرزػػ ك اسػػ ه  ل ٓٔك
 ػػػف  ذػػػؿ الػػػكرع كالزػػػ ر كالفصػػػ   ,  ميػػػب ض  رػػػد الكمػػػب لزػػػ ر .   ػػػر.-قلُْٖ

 لِٖٗ/ّق لهك دظر   جـ الز راة 
 َُِ/ِْااغ د   ك دظر ِِٕ/ُالك  ؿ ل ٔٔك
 .ُٖٖ/ُالك  ؿ  ل ٕٔك
 .َّ/ِفسه د ل ٖٔك
 دفسه ل ٗٔك
 .5َُٓ5ُّٗ5ُّٖ5ُُّْٕٔ/ُ دظر لم ز د الك  ؿ  ل َٕك
 ِْ/ُدفسه  ل ُٕك
 ِْ/ُدفسه  ل ِٕك
 ِٕ/ُدفسه  ل ّٕك
 ّٕ/ُدفسه  ل ْٕك
 .ْٕ/ُدفسه  ل ٕٓك
 .ٔٔ/ُدفسه  ل ٕٔك
 .ٕٔ/ُدفسه  ل ٕٕك
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 املصادر واملراجع:
دار الفكر لمطض عػ   س  ر ج ضر,  ضك  رج االصضه د ,ت ي ؽ عم   هد , ااغ د , -ُ

 تل.دَكالدزر,
   دكف,ت ي ؽ ي سػػػػػ ف عضػػػػػ س,ضكر عضػػػػػ س,دار صػػػػػ در,التػػػػػذكرة ال  دكد ػػػػػ ,اضف  -ِ

 .ـُٔٗٗ, ُط لضد ف, ,ض ركت
 سػػػػضت ضر/ /ُل ض ػػػػث عضػػػػر االدترد ػػػػت,  جمػػػػ    ػػػػؽ عرض ػػػػ , catharsisالتطه ػػػػرك -ّ

 لwww.ofouj.comك ـ, ال كضكع   قكاسَََِ
 زادػػػ  اادب كلػػػػب لضػػػػ ب لسػػػػ ف ال رب,عضػػػد اليػػػػ در الض دادم,ت ي ؽ    ػػػػد دض ػػػػؿ  -ْ

 .ـُٖٗٗ, ُدار الكتب ال م   , ض ركت,ط يكب,طر ف ,ي  ؿ ضد     
 لضدػػ ف, ض ػػركت, دار الكتػػب ال م  ػػ ,  هػػدم    ػػد د صػػر, زػػرح  د ػػكاف اا طػػؿ, -ٓ

 .ـُْٗٗ ,ِط
ت ي ػػؽ  ال ر ػػـك  ضػػضطه كصػػ  ه   صػػطفظ عضػػد الزػػ   , د ػػكاف ا ػػرئ اليػػ س, -ٔ

 ,ض ػػػػركت دار الكتػػػػب ال م  ػػػػ , ,ٓط  دزػػػػكرات عمػػػػ  ض ضػػػػكف,  سػػػػف السػػػػددكس,
 .ـََِْ لضد ف,

 .ـُٖٔٗلضد ف,  دار ض ركت, كـر الضست د , ت ي ؽ  د كاف جر ر, -ٕ
 ث مػػػبك ضك ال ضػػػ س ا  ػػػد ضػػػف    ػػػظ الزػػػ ض د  الد ػػػكمل,  زػػػر ه د ػػػكاف ال دسػػػ ة, -ٖ

 .ـُٖٖٗ, ُط دار ع  ر,  دكر  ضك سك مـ, ت ي ؽ 
 دار الكتػػ ب زػػرح ال ط ػػب التضر زم,كتػػب ذكا زػػه  ج ػػد طػػراد, د ػػكاف ذم الر ػػ , -ٗ

 .ـُٔٗٗ ال رض , ض ركت,
 لضدػ ف, ض ػركت, دار ال  ر ػ , زػرح  عضػد الػر  ف ال صػط كم, د كاف ذم الر  , -َُ

 .ـََِٔ, ُط
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 طض ػػػ   د ػػػكاف الزػػػ  خ ضػػػف ضػػػرار ال طف د ,زػػػرح    د ضػػػف اا ػػػ ف الزػػػدي ط , -ُُ
 .قُِّٕ صر,  الس  دة,

, ِط لضدػػ ف, ,ض ػػركت عػػزة  سػػف,دار الزػػرؽ ال رضػػ , ت ي ػػؽ  د ػػكاف الطر ػػ ح, -ُِ
 .ـُْٗٗ

, ُلضدػػ ف, ط ,ض ػػركت عمػػ   ػػ عكر,دار الكتػػب ال م  ػػ , زػػر ه  رزدؽ,د ػػكاف الفػػ -ُّ
 .ـُٕٖٗ

 .تل.د كاف ال   د ,  ضك ذ ؿ ال سكرم, دار الج ؿ, ض ركت, كد -ُْ
 .ـُُُٗ صر,  طض   اله ؿ ض لفج ل , د كاف الد ض   الذض  د , -ُٓ
 ض ػركت, دار صػ در,    د دض ؿ طر فػ , ت ي ؽ  د كاف الد ر ضف تكلب ال ك , -ُٔ

 .ـَََِ, ُط لضد ف,
 ضد     م   عك دات, دار ال داث , زرح  عضده   هد , الج  ظ, ,رس رؿ الج  ظ -ُٕ

 .ـُٖٖٗ, ُط
 .ـُٕٕٗ  صر, ت ي ؽ الس د صير, اضف   رس, الص  ض , -ُٖ
    ػػد  ػػ اد عضػػد الضػػ ق ,  سػػمـ ضػػف ال جػػ ج الد سػػ ضكرم, ت ي ػػؽ  صػػ  ح  سػػمـ, -ُٗ

 .تل.كد ض ركت, دار ي   ة التراث ال رض ,
   ػػػػد ضػػػػف سػػػػ ـ الج  ػػػػ , ت ي ػػػػؽ     ػػػػكد    ػػػػد  كؿ الزػػػػ راة,طضيػػػػ ت   ػػػػ -َِ

 .تل.كد جدة, ز كر,دار ال دد ,
  طض ػػػػػ  التيػػػػػدـ, ت ي ػػػػػؽ     ػػػػػد زغمػػػػػكؿ سػػػػػ ـ, اضػػػػػف طض طضػػػػػ , ,ع ػػػػػ ر الزػػػػػ ر -ُِ

 .ـُٕٕٗ
 .ـُٔٔٗ, ّط ض ركت, صف ة  مكص ,  ف التيط   الز رم كالي    , -ِِ
 .ـََِِ ركت,ض    سس  ال   رؼ, ال ضرد, الك  ؿ    الم   كاادب, -ِّ
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   سسػػ  التػػ ر ع ال رضػػ , دار ي  ػػ ة التػػراث ال رضػػ , اضػػف  دظػػكر, لسػػ ف ال ػػرب, -ِْ
 .تل.كد ,ّلضد ف, ط

ض ػػػػػث عضػػػػػر  ج سػػػػػـ ال راقػػػػػ ,.د  ف رقػػػػ  ال  ػػػػػ ة كال ػػػػػكت  ػػػػػ  الزػػػػػ ر الجػػػػ ذم , -ِٓ
 ل(www.leblover.com االدترد ت

 دار ك  ػؿ سػم  ف الجضػكرم, ـ,ََِِ  جـ الز راة  ف ال صر الجػ ذم   تػظ  -ِٔ
 .ـََِّض ركت, الكتب ال م   ,

زعتركالتفصػػػ ؿ  ػػػ  الض ػػػر ال تيػػػ ربل, ض ػػػث عضػػػر   كلػػػكد  كسػػػكع  ال ػػػركض, -ِٕ
 ل(www.nu5ba.netاالدترد ت,

 ااردف, ,ع ػ ف دار  جػدالكم,  ػر ـ    ػد ج سػـ, دظر   الزػ ر عدػد الجػ  ظ, -ِٖ
 ..ـََِٖ

قل, ِْٗتػػكك ضك  دصكر عضػد ال مػؾ ضػف    ػد يسػ  ع ؿ   ت    الدذر, الث  لض  -ِٗ
 ـُّٖٗ, ُط لضد ف, ,ض ركت دار الكتب ال م   , ت ي ؽ  ف د    د ق    ,
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Abstract 
Some critical studies tend to show the functions of poetry 

in limited peviod,and to complete these studies this research is 

tending these functions during the book(AL-Kamel fe –AL-lugha 

wa-AL-Adab) for the impotance of this book in Literary and 

Linguistics studies.After general observation for the book in its 

two parts,the functions are determined by linguistics, gaining, 

emotive, behaviorism and ethical,moreover,to another function 

we make our effort to named that represnting in definition, 

scientific and religious,we find that the linguistic function is the 

most and tge best in this book ,then the gaining and later ethical. 

These functions represented the relationship between the speaker 

and the Listener in one hand and between the subject matter and 

the listener in the other hand . this continuous relationship is 

what the poet continuing in producing and the listener in 

receiving the speaking with under standing, conception and 

meditation 
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 السمرقندي
 اإلقتصادية يف الشركات وآراءه

                                                                  صالح الدين حدين خضير .د
 ن

                                          مركــز صــالح الــدين اليــوسي للدرادــات التاريخيــظ والحضــاريظ  
 ن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
والصالة والسالم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلىى  ،مد هلل رب العالمينالح

 :أما بعد ...ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ،اله وصحبه وسلم
واحىىدام مىىن الاتىىب  ،يعىىد اتىىاب ةتحلىىه الللهىىا ع ل مىىام عىىال  الىىدين السىىمر ند 

بىداع  الصىناع  فىي ان ةتىولى تلميىذ) ةالااسىانيع هىرحه بعنىو  ،المعتمدة في اللله الحنلىي
 .والذ  حاز على ثنا  وتلدير هيخه ،ترتيب الهراع ع

وللىىىىىد حاولىىىىىت فىىىىىي  ىىىىىذا البحىىىىىث إبىىىىىراز  را  ا مىىىىىام عىىىىىال  الىىىىىدين السىىىىىمر ند  
وذلىىب با سىىتعانه بهىىرح تلميىىذ)  ،والتىىي ءىىا ت مراىىزة ود يلىىه ،ا  تصىىاديه فىىي الهىىراات

 فىىردت المبحىىث الوت للتعريىىاأ ،فلسىىمت الدراسىىه إلىىى مبحثىىين ،سىىالا الىىذار يالااسىىان
وعرءىىت فيىىه علىىى الحيىىاة السياسىىيه  ،با مىىام عىىال  الىىدين السىىمر ند  وهىىيوخه وتالميىىذ)

 .واال تصاديه واالءتماعيه التي سادت عصر)
وخصصت المبحىث الثىاني لدراسىه وتحليىت  را  ا مىام عىال  الىدين السىمر ند  

ا وتلرعاتهىىىا بالملارنىىىه مىىى   را  بىىىالتعرا بالهىىىراات وأنواعهىىى ،ا  تصىىىاديه فىىىي الهىىىراات
 .فضالم عن بيان مهروعيتها ،العلما  اآلخرين

واعتمىىىدت فىىىي  ىىىذ) الدراسىىىه علىىىى عىىىدد مىىىن المصىىىادر والمراءىىى  ذات الصىىىله 
وختمىت البحىىث بخالصىه عنىىه مى  ا هىارة إلىىى النتىاعت التىىي توصىلت إليهىىا  ،بالموضىوع

 .في  ذ) الدراسه
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 ادلثحث األول
 ٍحٍاتَ وعصز ،السوزقٌدي

 ادلطلة األول
 وثقافتَ ،وًشأتَ ،حٍاتَ

 .(امسَ وًسثَ وكٌٍتَ)أوالً: 

 ،أبىو باىر ،عٔةنسىبه إلىى سىمر ند ، و محمد بن أحمد بن أبي أحمىد السىمر ند 
 ،اىىان إمامىىام  عٖةوأبىىي ةأحمىىدع ،عٕةةأبي منصىىورعىويانىىى أيضىىام بىى ،عال  الىىدينعبىىىة المللىىب 
بينمىا  .عٗةعلىى اسىمه واسىم أبيىه وانيتىهوتتلى  المصىادر التىي ترءمىت لحياتىه  ،وأصوليا
محمد بن أحمىد  ،الستاذ الداتور عبد الملب السعد  إلى اللوت بأنه: عال  الدينذ ب 

 .ع٘ةوأن أبي أحمد  و انيه لءد) علي ،أبو بار ،مظلر الدين السمر ند  ،بن علي
 .(ًشأتَ ووفاتَ) ثاًًٍا:

إال مىىىىىا ذاىىىىىر)  ،ونهىىىىىأتهللىىىىىد أغلىىىىىت أغلىىىىىب أ ىىىىىت التىىىىىراءم ا هىىىىىارة إلىىىىىى والدتىىىىىه 
وأمىا وفاتىه فلىد اختلىا أصىحاب  ،عٚةاتىب إلىي ا ءىازة ،نزيت بخىار : بأنه ع ٙةالسمعاني

تىىوفي غىىرة ءمىىاد  الولىىى سىىنه فىىذ ب السىىمعاني إلىىى اللىىوت بأنىىه: ةة ،التىىراءم فىىي ذلىىب
 ،عٜة ىىعٓٗ٘ةبينما  ات الزرالي بأنه: تىوفي سىنه  ،عٛةععببخار  هوخمسماعتس  وثالثين 

ليه ذ ب احاله ،عٓٔة ىعٖ٘٘بأنه: توفي سنه ة حاءي خليلهو ات   .عٔٔةوا 
 .(شٍىخَ) :اً لثثا
و و محمد بن محمد بن الحسين بىن عبىد الاىريم بىن  القاضي أبو اليسر البزدوي:ع ٔة

أخذ عن أبي يعلوب يوسا  ،أخو ا مام علي البزدو  ،موسى بن مءا د البزدو 
 ،ومىىن فحىىوت المنىىاظرين ،علىىى ا طىال  واىان إمىىام العمىىه ،بىن محمىىد النيسىىابور 

مىىا المهىىر  والم ىىرب  ،واىىان  اضىىي اللضىىاة بسىىمر ند ،والموفىىود إليىىه مىىن اآلفىىا 
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و ىىات عنىىه عمىىر بىىن محمىىد النسىىلي: اىىان هىىي   ،بتصىىانيله فىىي الصىىوت واللىىروع
وراىىن  ،تللىىه عليىىه أبىىو باىىر محمىىد بىىن أحمىىد السىىمر ند  ،أصىىحابنا بمىىا ورا  النهىىر

تىىىىىىوفي ببخىىىىىىار  سىىىىىىنه  ،م بىىىىىىن محمىىىىىىد مصىىىىىىنا طلبىىىىىىه الطلبىىىىىىهالعمىىىىىىه عبىىىىىىد الاىىىىىىري
 .عٕٔة ىعٖٜٗة

علي بن محمد بن الحسين بىن عبىد الاىريم بىن موسىى و و  :فخر اإلسالم البزدويع ٕة
ويانىى بىأبي  ،أبو الحسن المعىروا بلخىر ا سىالم البىزدو  ،بن عيسى بن مءا د

ن علمىىا  الحنليىىه وفليهىىام مىى ،اىىان إمامىىام  ،العسىىر أخىىو اللاضىىي أبىىي اليسىىر البىىزدو 
وهىرح الءىام   ،المبسىوط إحىد  عهىر مءلىدا :ومىن تصىانيله ،ورا  النهر ببالد ما

تىىوفي سىىنه  ،أصىىوت الللىىه اتىىاب ابيىىر مهىىهور فىىيولىىه  ،الابيىىر والءىىام  الصىى ير
 .عٖٔةسمر ندبودفن  ، ىعٕٛٗة

ميمىىون بىىن محمىىد بىىن محمىىد بىىن معتمىىد بىىن و ىىو  :أبووو الينووين ال سووكي الي  وووليع ٖة
ام إمامىاىان  ،ن محمد بن ماحوت ابن اللضت أبو المعين النسلي الماحوليمحمد ب
تىىىىوفي سىىىىنه  ،عٗٔةوتبصىىىىرة الدلىىىىه ،التمهيىىىىد للواعىىىىد التوحيىىىىداتىىىىابي صىىىىنا  ،ام زا ىىىىد

 .ع٘ٔة ىع وله سبعون سنهٛٓ٘ة
 .(تالهٍذٍ)راتعًا: 

محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز المللب و و  :سوخي و ضياء الدين الع ٔة
تللىىىه علىىىى ا مىىىام عىىىال   ،أحىىىد الللهىىىا  الحنىىىاا ،عٙٔةسىىىوخينو ال عضىىىيا  الىىىدينةىبىىى

 سىىىوخينو الو  ،ه الحىىىديثورو  عنىىى ،محمىىىد بىىىن أحمىىىد السىىىمر ند  ،الىىىدين أبىىىي باىىىر
أءىىىاز لىىىي ءميىىى  مسىىىموعاته  : ىىىات صىىىاحب الهدايىىىه ،عٚٔةأسىىىتاذ ةصىىىاحب الهدايىىىهع

ياىون النوسىوخي  وعلى  ذا ،عٜٔة ىع٘ٗ٘ةواتب بخط يد) سنه  ،عٛٔةمهافهه بمرو
فيمان اللوت  ،ولما لم يذار أصحاب التراءم تاري  وفاته ، د عاش إلى  ذ) السنه

 . ىع٘ٗ٘بأن وفاته بعد عام ة
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 :(12) يوا ووو الشوا  ( ل اسوا يأو )ا ،(10)ال اشوا يأبو ب ر بن يسنود بن أ يد  عٕة
تللىىه  ،عملب العلمىىا بىىىة لمللىىب أبىىو باىىر بىىن مسىىعود بىىن أحمىىد ا ،عىىال  الىىدينو ىىو 
و ىرأ  ،أيضىام بىن أبىي أحمىد السىمر ند  المنعىوت عىال  الىدين  محمد بىن أحمىد على

والزمىىه  ،وغير ىىا مىىن اتىىب الصىىوت ،الللىىه فىىيعليىىه معظىىم تصىىانيله مثىىت التحلىىه 
واىىىان بارعىىىام فىىىي الللىىىه  ،باتابىىىه ةبىىىداع  الصىىىناع ع ،وهىىىرح اتىىىاب ةتحلىىىه الللهىىىا ع

فىي أصىوت  عالسىلطان المتىينة  خر ومن مصنلاته ال ،عٕٕةوأصوت الدين ،وأصوله
بحلىب  عٕٗةإلى نىور الىدين محمىودرد و  ،عٖٕة يت وسما) ةالمعتمد في المعتلدع ،اللله

عوضىىام عىىن  ، ىىىعٖٗ٘فىىوال) التىىدريس بالمدرسىىه الحالويىىه التىىي أنهىىعت فىىي سىىنه ة
اختلىىا أصىىحاب  ،تللىىه عليىىه ءمىى  غليىىر مىىن الطلبىىه ،عٕ٘ةرضىىي الىىدين السرخسىىي

وذ ب  خرون إلى  ،عٕٙة ىعٛٚ٘فمنهم من  ات بأنه توفي سنه ة ،التراءم في وفاته
ويبىىدو أن الىىراءه منهىىا أن وفاتىىه اانىىت سىىنه  ،عٕٚة  ىىىعٚٛ٘اللىىوت بأنىىه تىىوفي سىىنهة

 . ىعٚٛ٘ة
 ،بىىن أبىىي أحمىىد السىىمر ند  فاطمىىه بنىىت محمىىد بىىن أحمىىدو ىىي  الناليوو  :فاطيوو  ع ٖة

واانىت ذات خىط  ،رونوأخذ عنها اثي ،وحلظت مصنله التحله ،تللهت على أبيها
عليها و خرج تاانت اللتو  ف ،فضالم عن إحاطتها بمذ ب ا مام أبي حنيله ،ءميت

أبىىي باىىر بىىن مسىىعود الااسىىاني مىىن فلمىىا تزوءىىت  ،خطهىىا وخىىط أبيهىىا السىىمر ند 
نىىىىور الىىىىدين ة الملىىىىبواىىىىان  ،خىىىىرج بخىىىىط الثالثىىىىهتاانىىىىت اللتىىىىو   ،صىىىىاحب البىىىىداع 

وبليىىت مىى  زوءهىىا إلىىى أن توفيىىت  ،لهىىرعيهع يارمهىىا لماانتهىىا فىىي العلىىوم امحمىىود
و بر ىىا مهىىهور عنىىد م ويعىىرا بلبىىر المىىرأة وزوءهىىا الىىذ  حلىىب فىىدفنت فىىي ظىىا ر 

 .عٕٛةتذار التي ترءمت لها سنه وفاتها ولم ،بعد ا ودفن عند اتوفي 
بىن محمىد بىن محمىد أحمىد  أبىو المعىاليو ىو  بن أبي اليسر البزدوي: أبو اليناليع ٗة

 ،د الاىىريم بىىن موسىىى بىىن عبىىد اهلل ابىىن مءا ىىد النسىىلي البىىزدو بىىن الحسىىين بىىن عبىى
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اىىىان إمامىىىام فاضىىىالم ومنىىىاظرام حسىىىن  ،مىىىن أ ىىىت بخىىىار  ،عىىىرا باللاضىىىي الصىىىدر
مىىن بيىىت العلىىم والحىىديث فوالىىد) أبىىو اليسىىر وعمىىه فخىىر ا سىىالم علىىي بىىن  ،السىىيرة

 ،خىىار ع بباثنتين أو إحىىد  وثمىىانين وأربىى  ماعىىهاانىىت والدتىىه سىىنهة ،محمىد البىىزدو 
 وعلىىى أبىي منصىور ةعىىال  الىدين أحمىد بىن محمىىد بىن أبىي أحمىىد ،تللىه علىى والىد)

حتىى بىرع  ،ومىن أبىي المعىين ميمىون بىن محمىد بىن محمىد الماحىولي ،السىمر ند ع
وتىىىىىىوفي بسىىىىىىىرخس سىىىىىىىنه  ،ولىىىىىىى اللضىىىىىىىا  ببخىىىىىىىار  وحمىىىىىىدت سىىىىىىىيرته ،العلىىىىىىىم فىىىىىىي

 .عٜٕة ىعٕٗ٘ة
 ادلطلة الثاًً

 َهكاًح السوزقٌدي العلوٍح وهصٌفات
 .(هكاًح السوزقٌدي العلوٍح) أوالً:

على الرغم من اللصور الواضه في تناوت هخصيه السمر ند  ونهأته العلميه 
والو ىىوا علىىى  ،إال إننىىا نالحىىظ مىىن خىىالت دراسىىه مصىىنلاته ،مىىن  بىىت أصىىحاب التىىراءم

مىىىى  الت تالميىىىىذ) أن  ىىىىذ) الهخصىىىىيه  ىىىىد حظيىىىىت بماانىىىىه علميىىىىه متميىىىىزة فىىىىي العلىىىىوم 
فتصىىىدر لتحمىىىت  ،وأصىىىوله وعلىىىم الاىىىالمالللىىىه  با مامىىىه فىىىيعلمىىىا  لىىىه ال فىىىأ ر ،الهىىىرعيه
فعىىىىىىىد)  .عٖٓةتخىىىىىىىرج بخطىىىىىىىه وخىىىىىىىط أبنتىىىىىىىه فاطمىىىىىىىه فاانىىىىىىىت اللتىىىىىىىو  ،ا فتىىىىىىىا  همسىىىىىىى ولي

اللتىىىىىىىو  والمنىىىىىىىاظرة والصىىىىىىىوت  فىىىىىىىيإمىىىىىىىام فاضىىىىىىىت بأنىىىىىىىه: ةة ، ىىىىىىىىعٕٙ٘ةتالسىىىىىىىمعاني
ةةو ىىىىد اثىىىىرت فلىىىىات:  ،ووصىىىىله تلميىىىىذ) الااسىىىىاني بىىىىوارث السىىىىنه ومورثهىىىىا .عٖٔةععوالاىىىالم

غيىىىر أنهىىىم لىىىم  ،تصىىىانيا مهىىىايخنا فىىىي  ىىىذا اللىىىن  ىىىديمام وحىىىديثام والهىىىم أفىىىادوا وأءىىىادوا
الهىي  الزا ىد  ،يصرفوا العنايه إلى الترتيب في ذلىب سىو  أسىتاذ  وارث السىنه ومورثهىا

رحمىىىه اهلل  بىىىن أبىىىي أحمىىىد السىىىمر ند  محمىىىد بىىىن أحمىىىد عىىىال  الىىىدين رعىىىيس أ ىىىت السىىىنه
 وذاىىىر) حىىىاءي خليلىىىه ،عٖٖةالصىىىوليو  ،ا مىىىامفلىىىد وصىىىله: ب لرهىىىيالوأمىىىا  .عٕٖةععتعىىىالى
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 و ىىىات عنىىىه .عٖٗةالصىىىوليو  ،وهىىىمس النظىىىر ،والزا ىىىد ،وا مىىىام ،مع : بالهىىىي ٚٙٓٔةت
 .عٖ٘ةمن ابار الحنليه ،الزرالي: فليه

وهمس  ،والزا د ،الصوليو  ،ا مامو  ،بوارث السنه ومورثها لت : فلي وصله 
التىي أ لتىه  ،وماانتىه العلميىه ،وعلىو منزلتىه ،إلىى ءاللىه  ىدر)من أبلغ ا هارات  ،النظر

 .وحازت على الرضا واللبوت والثنا  من العلما  ،لتصدر اللتو 
 .(هصٌفاتَ) ثاًًٍا:

ويعد  ذا الاتاب من أمهات الاتب المعتمدة في مىذ ب ا مىام  :(63)ت ك  الكقهاء عٔة
علىىىى مختصىىىر أبىىىي الحسىىىن  و ىىىو فىىىي الحليلىىىه يعتبىىىر هىىىرحام  ،أبىىىي حنيلىىىه النعمىىىان

فيذار ترءمىه البىاب أو اللصىت ثىم يعلىب ذلىب  ،ورتبه على أحسن ترتيب ،اللدور 
و ىىد  ىىام تلميىىذ) الااسىىاني ببسىىط  ،عٖٚةلمىىا فىىي البىىاب مىىن مواضىىي  سىىيبحثها بإيءىىاز

متءهام في إبداعىه  ،والتوس  فيه حتى أصبه متالهيام معه ،وهرح متن  ذا الاتاب
بداع  الصىىىىناع  وترتيىىىىب بىىىىىة نحىىىىو وءهىىىىه هىىىىيخه وسىىىىما) وحسىىىىن تنظيمىىىىه وتنسىىىىيله 

 ،فحىىىاز علىىىى ثنىىىا  وتلىىىدير هىىىيخه لءهىىىد) بتزويءىىىه ابنتىىىه فاطمىىىه العالمىىىه ،الهىىىراع ع
 .عٖٛةفضالم عن تلدير أ رانه ومعاصريه بمنحه للب ةملب العلما ع

ويعىىد  ىىذا الاتىىاب مىىن  :(63)ألووو  الكقوو  ييووزان اولووو  فووي  تووا   النقووو  فوويع ٕة
إذ لىىم يسىىبله مىىن المصىىادر فىىي  ،فىىي أصىىوت الللىىه اللديمىىه ةتىىب المعتمىىدأمهىىات الا

 ،فهو ينم عن علليه راعىدة ، ذا العلم إال اللليت من الاتب الم لله في اللله الحنلي
تتميىىز بىىه هخصىىيه  ،وبراعىىه فىىي التىىأليا ،وأسىىلوب د يىى  ،وعلىىم غزيىىر ،وفاىىر نيىىر

 .عٓٗةالسمر ند  وثلافته
 .عٔٗةوحاءي خليله ،ه إليه ابن  طلوب انسباولو : اللباب في ع ٖة
نسىبه إليىه  ،فارسىي مختصىر علىى تسىعه عهىر أصىالم  إيضاح القواعد في الينيوا:ع ٗة

 .عٕٗةحاءي خليله
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وأوسىىعها  ،وأعىىذبها عبىىارة ،و ىىو مىىن أبىىدع الهىىروح أسىىلوبام  شوورح تكسووير التوو ويال :ع ٘ة
التوسىىى  فىىىي  ثىىىم ،و ىىىد سىىىلب المصىىىنا فىىي طريلىىىه تأليلىىىه بتصىىىدير اآليىىه ،توضىىيحام 

يضاحها  .عٖٗةوال يزات  ذا الهرح في عداد المخطوطات ،تلسير ا وهرحها وا 
 ادلطلة الثالث

 زٍـعص
لمىىا اانىىت المصىىادر التىىي ترءمىىت للسىىمر ند  لىىم تىىذار لنىىا إال الهىىي  اليسىىير 

يماىىن  ،لوالدتىىه محىىدد تىىاري  عيىىينولتعىىذر ت ،فلىىم تتطىىر  إلىىى والدتىىه ونهىىأته ،عىىن حياتىىه
أ   بت خمسه عهر  ، ىعٓٚٗ - ى ٘ٙٗته اانت محصورة بين عامي ةاللوت بأن والد

و ي اللترة التي ياون فيها م  الم لتللي  ، ىعٕٛٗعامام من وفاة هيخه علي البزدو ةت
 .وتحمت الروايه عنه ،العلوم من هيخه

فتللىىىى  ،ا مىىىام السىىىمر ند  نهىىىأ فىىىي بىىىالد مىىىا ورا  النهىىىروعلىىىى أيىىىه حىىىات فىىىإن 
 ومنهىىا الءانىىب السياسىىي حيىىث ،ة فىىي  ىىذا ا  لىىيم باافىىه ءوانبهىىاوعاصىىر الحيىىا ،علومىىه

اانت  ذ) البالد بمىا فيهىا ةسىمر ندع تابعىه لحاىم السىالءله الىذين بىد وا باالسىتلرار فيهىا 
فاىىانوا ي يىىرون علىىى  ،عٗٗةمنىىذ بدايىىه اللىىرن الخىىامس الهءىىر  ةالحىىاد  عهىىر المىىيالد ع

طرة على ءىز  ابيىر مىن العىالم ا سىالمي وبذلب استطاعوا السي ،ع٘ٗةالمناط  المءاورة 
 .في عصر م

إذ تطىورت الوضىاع  ،وأما حات عاصمه الخالفه فلم تاىن بأفضىت مىن ال ىاليم
 ىىىع بسىىبب هىى ب التىىراب ممىىا أد  إلىىى ارتلىىاع ٖٔٗفيهىىا وازدادت االضىىطرابات سىىنه ة

مىىن  ممىىا أد  إلىىى  تىىت وءىىرح الاثيىىر ،وظهىىور اللىىتن والصىىراعات المذ بيىىه عٙٗةالسىىعار
وذلىىىب بسىىىبب  ،عٛٗةوالتىىىي تءىىىددت وعظمىىىت أضىىىعاا مىىىا اانىىىت عليىىىه ،عٚٗةالنىىىاس فيهىىىا

ولىىىىىم ياىىىىىن  ،واسىىىىتعثار البىىىىىويهيين بالسىىىىىلطه وتءريىىىىد م الخليلىىىىىه منهىىىىا ،ضىىىىعا الخالفىىىىىه
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السالءله أ ت سطوةم على الخالفه من البويهيين علىى الىرغم مىن اخىتالا نظىرتهم إليهىا 
 .واحترامهم إيا ا

سىىىىىار السىىىىىلطان  ،لعصىىىىىيان فىىىىىي بىىىىىالد مىىىىىا ورا  النهىىىىىروعنىىىىىدما ظهىىىىىرت بىىىىىوادر ل
ولما علم خا ىان ااهى ر بىذلب  ،عٓ٘ةونزت بظا ر ااه ر ، ىعٔٛٗفي سنه ة عٜٗةملاها)

فعلىىىى عنىىىه السىىىلطان  ،أرسىىىت رسىىىوالم إلىىىى السىىىلطان مىىى  الهىىىدايا ملتمسىىىام العلىىىو وال لىىىران
ي طريلىه ثىم  ىىع وأخىذ مىا فىٕٛٗالذ  توءه بعىد ذلىب إلىى بخىار  فىي سىنه ة عٔ٘ةملاها)

و ىبض علىى صىاحبها احمىد  ،و صىد سىمر ند ،سار إليها وملاها وما ءاور ىا مىن الىبالد
وبوفىىىاة السىىىلطان ملاهىىىا) فىىىي سىىىنه  ،عٖ٘ةالىىىذ  اتهىىىم بلسىىىاد االعتلىىىاد والزند ىىىه ،عٕ٘ةخىىىان

إذ اثىىىر النىىىزاع بىىىين أفىىىراد  ،مع بىىىدأ عهىىىد ءديىىىد مىىىن الضىىىعا واالنلسىىىامٕٜٓٔ ىىىى/٘ٛٗة
لسلطه يتلاسمها أفراد السالءله الذين لم يعىد  مهىم نصىرة وأصبحت ا ،البيت السلءو ي

حتى يخلو  ،بت محاوله اللضا  على بعضهم البعض ،وتوسي  ر عه سلطانهم ،ا سالم
 .فاد  اثرة اللتات بينهم إلى إسلاطهم ءميعام في النهايه ،الءو للمنتصر منهم

هىات  ىذ) المنطلىه إذ ت ،وُيعّد إ ليم ما ورا  النهىر منطلىه ذات أ ميىه ا تصىاديه
المحصىورة بىىين نهىر  ءيحىىون وسىيحون مءمىى  طر ىىات نءميىه الهىىات تتلىرع فىىي ءميىى  

و ىىد اانىىت مىىدنها بخىىار  وسىىمر ند  ،االتءا ىىات نحىىو الصىىين والهنىىد وتراسىىتان وفىىارس
وبىىىىذلب أصىىىىبه سىىىىاان  ىىىىذا ا  لىىىىيم  .عٗ٘ةملتلىىىىى  ىىىىذ) الطىىىىر  ،الىىىى ...وفرغانىىىىه واهىىىى ر

والحريىىر مىىن الصىىين أو ربمىىا مىىن بالد ىىم إلىىى بىىالد الوسىىطا  فىىي نلىىت البضىىاع  والسىىل  
فعندما عبر العرب نهر ءيحون وفتحوا تلب البالد وءدوا  ،الدوله البيزنطيه  بت ا سالم

اىىىانوا فىىىي  ،ع٘٘ةأن أ ىىىت بخىىىار  وصىىى دياةإذ ة ،فيهىىىا نهىىىاطام تءاريىىىام وزراعيىىىام وصىىىناعيام 
ر العظيمه عبر ا مبراطوريه اللرنين الخامس والسادس الميالديين يسيرون بلوافت الحري

 .عٙ٘ةععالساسانيه الى هر  بالد ا مبراطوريه الرومانيه
و ىىىد اسىىىتلاد التءىىىار المسىىىلمون مىىىن الطىىىر  التءاريىىىه اللديمىىىه بعىىىد توطىىىد النلىىىوذ 

فالمىىا سىىاد المىىن والهىىدو  نهىىطت الحراىىه  ،العربىىي ا سىىالمي فىىي بىىالد مىىا ورا  النهىىر
فأصىبحت  ،ونهطت الصناعه في إ ليم مىا ورا  النهىر ،عٚ٘ةالتءاريه وتوطدت تبعام لذلب
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اما وتعد بالد ما ورا  النهر مرازا لتءارة  ،عٛ٘ةتعرا ببيت الطراز ،لبخار  دارام خاصهم 
الر يىى ، فاانىىت  وافىىت الر يىى  اللادمىىه مىىن أواسىىط  سىىيا تءتىىاز  ىىذ) الىىبالد إلىىى خراسىىان 

ّد سىىمر ند مراىىزا متميىىزا لهىىذ) وُتعىى ،عٜ٘ة ومنهىىا إلىىى أسىىوا  المىىدن ا سىىالميه فىىي ال ىىرب
 :واىىان فىىي ب ىىداد هىىارع خىىاص يطلىى  عليىىه ،عٓٙةفخيىىر الر يىى  تربيىىه سىىمر ند  ،التءىىارة

امىىىا وان لهىىىىم الاثيىىىر مىىىىن إنتىىىاج الثىىىىروة الحيوانيىىىه بمىىىىا فيىىىىه  ،عٔٙةععهىىىارع دار الر يىىىى ةة
 .عٕٙةالايتهم ونحو ذلب

ر والىىذ  سىىبله، نهىىطت الحراىىه اللاريىىه والثلافىىه ا سىىالميه فىىي  ىىذا العصىى امىىا
وانتهرت انتهارام واسعام بلضت الدين ا سالمي، الذ  اان الحافز الرعيس لهىذا النهىاط، 
واان لتهءي  الخللا  والسىالطين والمىرا  أثىر) البىارز فىي اتسىاع ُأفى  اللاىر ا سىالمي 

حيىىث زخىىر  ،وارتحىىات الاثيىىر مىىن طلبىىه العلىىم فىىي مهىىار  الرض وم اربهىىا طلبىىا للعلىىم
 ،ثير من الدوت التىي اسىتللت عىن الخالفىه العباسىيه بالعلمىا  والهىعرا  والدبىا بالط الا

فلىىىد اانىىىت مدينىىىه  ،واانىىىت مىىىدن مىىىا ورا  النهىىىر مراىىىزا الءتىىىذاب العلمىىىا  وطلبىىىه العلىىىم
إال أّن اال مىن المىدينتين  ،بينما اانت بخار  عاصمته الدينيه ،سمر ند مراز) السياسي
 .عٖٙةاانتا في مرتبه واحدة

د انتهىىىرت المىىىدارس النظاميىىىىه فىىىي مختلىىىا المىىىىدن ا سىىىالميه علىىىى غىىىىرار وللىىى
إذ تىم   ،المدرسه النظاميه في ب داد والتي أنها ا الوزير السلءو ي نظام الملب الطوسىي

فاانىىت مىىن أهىىهر المىىدارس ا سىىالميه فىىي اللىىرن  ،عٗٙةمعٙٙٓٔ ىىى/ٜ٘ٗافتتاحهىىا سىىنه ة
ديه والثناعيه والرباعيه في طىوت الىبالد واذلب انتهرت المدارس الحا .الخامس الهءر 

تصىىير إلىىى الللهىىا   ،واانىىت لهىىذ) المىىدارس أو ىىاا عظيمىىه وعلىىارات محبسىىه ،وعرضىىها
 .عٗ٘ةويءدون على الطلبه ما يلوم بهم ،والمدرسين بها

تزاحمىىىت حللىىىات التىىىدريس فىىىي المسىىىاءد ، وأصىىىبحت المسىىىاءد مرااىىىز ثلافيىىىه و 
 ن الاريم ، ويملىى فيهىا الحىديث النبىو  الهىريا ، فاان يلسر فيها اللر  ،لمختلا العلوم

اما تدرس بىه علىوم العربيىه، اىالنحو والعىروض ونحىو ذلىب، واانىت تعلىد فيهىا مءىالس 
 .عٙٙةللعلما  والدبا 
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 ادلثحث الثاًً
 واحلكوح هٌها ،وأدلح هشزوعٍتها ،هعىن الشزكح

 ادلطلة األول
 .لغح واصطالحاً  ،هعىن الشزكح

 .غح(أوالً: )الشزكح ل
 ،أصالن أحد ما يدت على ملارنه وخالا انلراد ،لهربةالهين والرا  والاااعا

أولهىىىا الل ىىىه  ،وتوءىىىد ثىىىالث ل ىىىات فىىىي اله ىىىِرَاهِ  ،عٚٙةواآلخىىىر يىىىدت علىىىى امتىىىداد واسىىىتلامه
ثالثهىا ةبلىته و  ،وثانيها ةبلته الهين واسر الىرا ع ،المههورةةباسر الهين وساون الرا ع

 .عٛٙةالهين وساون الرا ع
ىىىرَاُه واله ىىىرامه سىىىوا  و ىىىو أن  ،أ  مخالطىىىه الهىىىرياين ،فأمىىىا الصىىىت الوت: اله 

يلىات هىارات فالنىا فىي الهىي  إذا صىرت  ،ياون الهي  بين اثنين ال ينلرد بىه أحىد ما
وهىىاَرَب و ىىد اهىىترب الىىرءالن و تهىىاراا  ،وأهىىرات فالنىىا إذا ءعلتىىه هىىرياا لىىب ،هىىرياه

و ىىو هىىرياه فىىي  ،وهىىراا  ،والءمىى : أهىىراب ،عنىىى تهىىاراناواهىىترانا بم ،أحىىُدُ ما اآلَخىىرَ 
الن الخلىىط ال يثبىىت إال بلعىىت  ،وعلىىى ذلىىب فتاىىون الهىىراه مىىن فعىىت ا نسىىان ،عٜٙةالبيىى 

ةةَوَأْهىىِرْاُه ِفىىي   ىىات اهلل ءىىت ثنىىا ) فىىي  صىىه النبىىي موسىىى عليىىه السىىالم ،عٓٚة الخىىالطين
وهىراب النعىت  ،  و ىو هىرااه أيضىاوأما الصت اآلخىر فالهىرب للىم الطريى .عٔٚة َأْمِر عع

 .عٕٚة ومنه هرب الصاعد سمي بذلب المتداد) ،مهبه بهذا
 .الشزكح يف اصطالح الفقهاء()ثاًًٍا: 

أن الهىراه هىرعام ةة ىي  ، ات التهانو ةمن علما  اللرن الثىاني عهىر الهءىر ع
و ىىىىىات صىىىىىاحب درر الحاىىىىىام:  ىىىىىي  ،عٖٚةععاختصىىىىىاص اثنىىىىىين أو أاثىىىىىر بمحىىىىىت واحىىىىىد

لانهىىىىىا تسىىىىىتعمت أيضىىىىىا عرفىىىىىا  ،عٗٚةمىىىىىا فىىىىىو  الواحىىىىىد بهىىىىىي  وامتيىىىىىاز م بىىىىىه اختصىىىىىاص
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فتنلسىىم الهىىراه  ،الهىىراه الىىذ   ىىو سىىبب لهىىذا االختصىىاص واصىىطالحا فىىي معنىىى علىىد
وتىىىأتي  ،المطللىىىه بنىىىا  علىىىى  ىىىذا إلىىىى  سىىىمين الوت هىىىراه الملىىىب والثىىىاني هىىىراه العلىىىد

 .ع٘ٚةتلصيالت اللسمين الحلام 
ثبىىىىوت الحىىىى  فىىىىي هىىىىي  الثنىىىىين فىىىىأاثر علىىىىى ءهىىىىه وعرفهىىىىا الهىىىىربيني: بأنهىىىىا 

 ىىىىىع:  ىىىىي االءتمىىىىاع فىىىىي اسىىىىتحلا  أو ٕٓٙو ىىىىات ابىىىىن  دامىىىىه الملدسىىىىيةت ،عٙٚةالهىىىىيوع
ُت َهِرَاُه ِمْلٍب أو اْسِتْحَلاٍ  َوالث اِني َهِرَاُه ُعُلوٍد  ،عٚٚةتصرا  .عٛٚةَفالو 

ثبىوت مع: بأنهىا ةةالخلطىه و ٕٗٛٔ ىى/ٖٛٙبينما عد ا ابن مودود الموصىليةت
 .عٜٚةالحصهعع

مع : الهراه  ىي اخىتالط النصىيبين فصىاعدام ٖٔٗٔ ى/ٙٔٛو ات الءرءانيةت
ثىىم أطلىى  اسىىم الهىىراه علىىى العلىىد وان لىىم يوءىىد  ،بحيىىث ال يتميىىز احىىد ما عىىن الخىىر

 .عٓٛةاختالط النصيبين
ويعد التعريا الوت والثاني عند ةالحنليهع بأنه تعريا عام يهمت ءمي  أنواع 

ويءىىى  معنىىىى الهىىىراه داعىىىرام حىىىوت االختصىىىاص اثنىىىين أو أاثىىىر بمحىىىت واحىىىد  ،الهىىىراات
 .أو ءا ىىام  ،أو عينىىام أو دينىىام  ،وامتيىىاز م بىىه سىىوا  أاىىان  ىىذا االختصىىاص عمىىالم أو مىىاالم 

وأما تعريا ابن  دامه الملدسي فهو من التعاريا المههورة عند ةالحنابلهع و ىو هىامت 
م عبىىىىارة عىىىىن اءتمىىىىاع فىىىىي اسىىىىتحلا  أو لن الهىىىىراه عنىىىىد  ،لءميىىىى  أنىىىىواع الهىىىىراات

فأمىىا الوتةاالءتمىىاع فىىي اسىىتحلا ع فهىىو هىىراه المىىالب: اثبىىوت الملىىب فىىي  ،تصىىرا
وأمىىا ةاالءتمىىاع فىىي تصىىراع فهىىو هىىراه العلىىود: سىىوا   ،علىىار أو منلعىىه الثنىىين فىىأاثر

 .أو هراه مضاربهةأموات وأعمات معامع ،أو وءو) ،أو أعمات ،أاانت هراه أموات
فليىه تسىا ت لن الهىراه اسىم  ،ريا الءرءاني بأنه : اختالط النصيبينوأما تع

بمعنىى أنهىا مىن فعىت  ،أهراه هىراا ،مصدر هرات الرءت ،والمصدر الهرب ،للمصدر
 .وفعله الخلط ،ا نسان
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لىيس لىه اسىم مىن المىادة وتمامىه  تثبت عن فعلهمىا ،وأما االختالط فصله للمات
ثىم إن اسىم الهىراه  ىد يطلى  علىى العلىد مءىازا  ،طلان الهراه  د تتحلى  بىاالختال ،فيه

أ  لن العلىد سىبب الهىراه التىي حليلتهىا  ،لنه سىببها ،وان لم يوءد اختالط النصيبين
وأمىا إذا  يىت هىراه العلىد  ،فالعال ه السببيه من إطال  اسم المسىبب علىى سىببه ،الخلط

 ،ل ىو  والهىرعي للهىراهوبنىا  علىى ذلىب يتحىد المعنىى ال .با ضافه فهي إضىافه بيانيىه
 .عٔٛةواذا على العلد مءازا  ،فإنها في الهرع تطل  على الخلط

 ادلطلة الثاًً

 واحلكوح هٌها ،أدلح هشزوعٍح الشزكح
علىى اخىتالا فىي  ،والمعلوت ثبتت مهروعيه الهراه بالاتاب والسنه وا ءماع

 .عٕٛةال في أصت ثبوتها ،بعض أنواعها عند العلما 
 .(أوالً: )الكتاب

و ولىه تعىالى  ،عٖٛةععَفُهْم ُهَرَاا  ِفي الثُُّلثِ ةفأما الاتاب: فلوله سبحانه وتعالى ة
ىاِلَحاِت ةة ْن اْلُخَلَطا  َلَيْبِ ي َبْعُضُهْم َعلَىى َبْعىٍض ِإاّل ال ىِذيَن  َمُنىوا َوَعِملُىوا الص  ن  َاِثيرما م  َواِ 

 .ع٘ٛةفالخلطا   م الهراا  ،عٗٛةععَوَ ِليٌت م ا ُ مْ 
 .ثاًًٍا: )السٌح الٌثىٌح ادلطهزج(

وأمىىا السىىنه النبويىىه المطهىىرة: فلىىي الحىىديث اللدسىىي فيمىىا يىىرو  عىىن أبىىي  ريىىرة 
أنىا ةةإن اهلل تعىالى يلىوت: رضي اهلل عنه رفعه إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم انه  ىات:

 .عٙٛةعع–بينهما –من بينهم  فإذا خانه خرءت،لهرياين ما لم يخن احد ما صاحبهثالث ا
 .عٚٛةو د بعث رسوت اهلل صلى اهلل عليه وسلم والناس يتعاملون بالهراه فأ ر م عليها
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 .ثالثًا: )اإلمجاع(
نمىىىا  .وأمىىىا ا ءمىىىاع: فلىىىد أءمىىى  المسىىىلمون علىىىى ءىىىواز الهىىىراه فىىىي الءملىىىه وا 

وتعامىت النىاس بالهىراه مىن بعىد رسىوت اهلل صىلى اهلل عليىه  .عٛٛةمنهىا اختللوا فىي أنىواع
 .عٜٛةإلى يومنا  ذا من غير ناير مناروسلم 

 .راتعًا: )ادلعقىل(
وأمىىا المعلىىوت: حىىىث ا سىىالم علىىىى حلىىظ الضىىروريات و ىىىي مىىا تلىىىوم بىىه حيىىىاة 

وراعىى الحاءيىات  ،الناس واسىتلامه حيىاتهم احلىظ الىدين والىنلس والعلىت والمىات والنسىت
 ىىات  ،عٜٓةضىىي و ىىي مىىا يحتىىاج إليىىه النىىاس مىىن اليسىىر والسىىعه ويبعىىد م عىىن المهىىله وال

ُيِريىُد الل ىُه  ..و ىات ةة عٜٔة عع...َوَما َءَعَت َعلَىْيُاْم ِفىي الىد يِن ِمىْن َحىَرٍج سبحانه وتعالى: ةة
امىىا وضىى  مىىن التحسىىينات مىىا تسىىتليم بىىه  ،عٕٜةعع ...ِبُاىىُم اْلُيْسىىَر َوال ُيِريىىُد ِبُاىىُم اْلُعْسىىَر 

 .وتر ى ه ونهم ،أمور العباد وتصله أحوالهم

 : احلكوح هي هشزوعٍح الشزكحخاهساً 
فلىىىىد هىىىىرعت الهىىىىراه لمصىىىىاله العبىىىىاد  ،الحامىىىىه مىىىىن مهىىىىروعيه الهىىىىراه وأمىىىىا

وحاءىىاتهم السىىتثمار أمىىوالهم وتنميتهىىا بإ امىىىه المهىىاري  الصىىناعيه والتءاريىىه والزراعيىىىه 
 .عٖٜةالابر  التي يتعذر على الواحد االستلالت بالليام بها
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 ادلثحث الثالث
 هافٍ االقتصادٌح ؤٍآرا و ،السوزقٌديد عٌ الشزكاخأًىاع 

 .أًىاع الشزكاخ عٌد السوزقٌدي
وبه  ات أغلب  ،عٜٗةوهراه علود ، ات السمر ند : الهراه نوعان هراه أمالب

لنها تهمت ءمي  أنواع الهيا  المباحه  ،ونوع ثالث سمي بهراه ا باحه ،عٜ٘ةالللها  
لن  ،ا مىىام السىىمر ند  بالهىىراه اللاسىىىدة وللىىد عىىد ا ،التىىي لىىم تمتىىد إليهىىا يىىد ا نسىىان

ذا فسىىدت ،والواالىىه فىىي االصىىطياد ونحىىو) ال تصىىه ،الهىىراه تلتضىىي الواالىىه فالخىىذ  ،وا 
ولاىت  ،فإن اهتراا على أن ما أصابا من ذلب فهو بينهما ،فياون ملاا له ،سبب الملب

م:ةةاْلُمْسىىىِلُموَن صىىىلى اهلل عليىىىه وسل بىىىدليت  ىىىوت رسىىىوت الل ىىىهِ  ،عٜٙة واحىىىد منهمىىىا مىىىا أخىىىذ)
ورانهىىا فىىي هىىراه العىىين أ  ةالملىىبع  ،عٜٚةُهىىَرَااُ  فىىي ثَىىاَلٍث فىىي اْلَمىىاِ  والاىىا َوالن ىىاِرعع

 .عٜٛةءواز ا اون الواحد  ابال للهراه  وهرط ،وفي العلد الللظ المليد له ،اختالطهما
  وتاون على ضربين: ،فأها الٌىع األول: شزكح األهالك

فنحو أن يهتريا هيعا أو يو ب لهمىا  ،أ  أنه يثبت بلعلهما ،لعلهماما اان ب -ا دويا 
 .أو يوصى لهما أو يتصد  عليهما فيلبال

 ،عٜٜةنحىو أن يرثىا هىيعام  ،و ىو الىذ  يثبىت ب يىر فعلهمىا ،ما اان ب يىر فعلهمىا - واوخر
فيصىير المهىتر  والمو ىوب  ،عٓٓٔةو ىو أن الملىب مهىترب بينمىا ،والحام فيها واحىد

واىذلب الحىات بالنسىبه لمىا  ،ى به والمتصد  به مهتراا بينهمىا هىراه ملىبوالموص
بمعنىىى أن  ،عٔٓٔةفياىىون المىىوروث مهىىتراا بينهمىىا هىىراه ملىىب ،يثبىىت ب يىىر فعلهمىىا

فىىىال يءىىىوز لىىىه التصىىىرا فيىىىه إال  ،اىىىت واحىىىد منهمىىىا فىىىي نصىىىيب هىىىرياه اىىىالءنبي
لعىىىدم  ،عٖٓٔةر الملىىىبفمىىىا يتولىىىد مىىىن الزيىىىادة ياىىىون مهىىىتراام بينهمىىىا بلىىىد ،عٕٓٔةبإذنىىىه

وأمىا  ،وأنه يءوز له أن يبي  نصيبه من الهريب في ءمي  الصىور ،تضمنها وااله
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مىىىىن غيىىىىر الهىىىىريب فيءىىىىوز ب يىىىىر أذنىىىىه فىىىىي ءميىىىى  الصىىىىور إال فىىىىي صىىىىورة الخلىىىىط 
 .عٗٓٔةفإنه ال يءوز بي  أحد ما نصيبه من غير الهريب إال بإذنه  ،واالختالط

   .وأها الٌىع الثاًً: شزكح العقىد
عرا الحناا  ذ) الهراه بأنها: عبارة عن علد بين المتهىاراين فىي الصىت 

ورانهىا  ،أ  وا عىه بسىبب العلىد  ابلىه للواالىه ،ع٘ٓٔةوالربه و ىو ءىو ر) ،و و رأس المات
 ،و ىىىو أن يلىىىوت أحىىىد ما هىىىاراتب فىىىي اىىىذا واىىىذا ،عٙٓٔةأ  ةما يتهىىىاع ا يءىىىاب واللبىىىوت

أو اهتر  أحدنا من تءارة فهو  ،ا اهترينا فهو بينناأو ةة اال م ،عٚٓٔةويلوت اآلخر  بلت
مءىازا لاونىه سىببا  وسىمي بهىا العلىد ،و ىو الللىظ المليىد للعلىد ،عٛٓٔة يبيننا ياون هراهعع

 ،فالعال ه السببيه من إطىال  اسىم المسىبب علىى سىببه ،للهراه التي في حليلتها الخلط
 .عٜٓٔةي إضافه بيانيهفإذا  يت هراه العلد با ضافه فه ،ولنه سبب الخلط

وأهىىار السىىمر ند   إلىىى أ سىىام  ىىذ) الهىىراه  ىىاعالم: ةةوأمىىا هىىراه العلىىود فعلىىى 
ويىدخت فىي اىت واحىد  ،وهىراه بىالوءو) ،وهىراه بالعمىات ،ثالثه أوءه: هىراه بىالموات

وبىىىه  ىىىات  ،ليصىىىبه عىىىدد ا سىىىته أ سىىىام ،عٓٔٔة ععوهىىىراه الملاوضىىىه ،منهىىىا هىىىراه العنىىىان
نما ذ ب السرخسي إلى اللوت: ةةوأما هراه العلد فالءاعز منها أربعه بي .عٔٔٔةالااساني

أ سام الملاوضه والعنان وهراه الوءو) وهراه التلبت ويسمى  ذا هراه البدان وهراه 
ةأربعه أوءىىه ملاوضىىه وعنىىان بىىىة وحىىدد الميرغينىىاني أنىىواع الهىىراات  .عٕٔٔة ععالصىىناع 

 .عٖٔٔةع عوهراه الصناع  وهراه الوءو)
 ىىع: والهىراه بالءملىىه عنىد فلهىا  المصىىار علىى أربعىىه ٜ٘٘ ىات ابىن رهىىدةتو 

واحىىدة منهىىا  ،وهىىراه الوءىىو) ،وهىىراه الملاوضىىه ،وهىىراه البىىدان ،أنىىواع: هىىراه العنىىان
والثالثىه الخىر   ،وان اان بعضهم لم يعرا  ذا الللظ ،متل  عليها و ي هراه العنان

 .عٗٔٔةن أتل  منهم عليهاومختلا في بعض هروطها عند م ،مختلا فيها
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 ىىىع: إن هىىراه العلىىود أنىىواع خمسىىه: هىىراه ٕٓٙو ىىات ابىىن  دامىىه الملدسىىيةت
 ىىىىع مىىىن 337و ىىىات الهىىىربينيةت .ع٘ٔٔةالعنىىان والبىىىدان والوءىىىو) والمضىىىاربه والملاوضىىه
و الثىىاني هىىراه  ،الوت هىىراه البىىدان ،الهىىافعيه: الهىىراه مىىن حيىىث  ىىي أنىىواع أربعىىه

والرابىى   .وووو ا او ووواث ال ال وو  باطلوو  ،و الثالىىث هىىراه الوءىىو) ،الملاوضىىه بلىىته الىىواو
 .عٙٔٔةهراه العنان و ي صحيحه با ءماع 

 .شزائظ صحح شزكح العقىد
 ،منهىىا مىىا  ىىو عىىام ،أهىىترط ا مىىام السىىمر ند  هىىروطام لصىىحه هىىراات العلىىود

 فأمىىىا الهىىىراعط العامىىىه التىىىي يءىىىب توافر ىىىا ،ومنهىىىا مىىىا  ىىىو خىىىاص ببعضىىىها دون الخىىىر
 لصحه هراات العلود فهي :

 ،و ىىو أن ياىون التصىىرا المعلىود عليىىه علىد الهىىراه  ىابالم للواالىىه أوليو  الو الوو : -ٔ
ااالصىىىطياد واالحتطىىىاب  احتىىىرازام عىىىن الهىىىراه فىىىي المباحىىىات التىىىي تملىىىب بالخىىىذ

ولن  ،فىإن الملىب فىي اىت ذلىب يخىتص بمىن باهىر السىبب ،واالحتهاش ونحو ذلىب
وال يصىير  ،وت االهىتراب فىي الىربه المسىتلاد بالتءىارةمن حام علىد الهىراه  ىو ثبى

المستلاد بالتءارة مهتراا بينهمىا إ  أن ياىون اىت واحىد منهمىا واىيالم عىن صىاحبه 
وبنىىا م علىىى ذلىىب  ،و عىىامالم لنلسىىه فىىي الىىبعض الخىىر ،فىىي بعىىض أمىىوات الهىىراه

 تتطلىىب الهىىراه أن يىىأذن اىىت هىىريب لصىىاحبه فىىي التصىىرا بالهىىرا  والبيىى  وتلبىىت
 .فيهترط فيها أ ليه الوااله ،والوايت  و المتصرا بأذن غير) ،العمات

لن  ،فىىإن اىىان مءهىىوال تلسىىد الهىىراه أن ي ووون الووربل ينلوووم القوودر ب:ووزء ي وودد: -ٕ
 .وءهالته توءب فساد العلد اما في البي  وا ءارة ،الربه  و المعلود عليه

ينىا ربحىام معينىام لحىد ما فىإن ع أن ي ون الربل :زءا شا نا في ال:يلو    يني وا: -ٖ
لن العلىىىد يلتضىىىي تحلىىى   ،اانىىىت الهىىىراه فاسىىىدة ،اعهىىىرة أو ماعىىىه أو نحىىىو ذلىىىب

لنىىه مىىن الءىىاعز أن ال يتحلىى   ،والتعيىىين يلطىى  االهىىتراب فيىىه ،االهىىتراب فىىي الىىربه
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وأما الذ  يخىص الىبعض دون الىبعض  .عٚٔٔةالربه إال في اللدر المعين لحد ما 
 .وسنتناوله ات حسب موضوعه ،الهراهفيختلا باختالا أوءه 

 .أوجَ شزكح العقىد
 .أوالً: شزكح األهىال

فيلوالن اْهَتَرْاَنا فيه على َأْن نهتر  ونبي   ،و و أن يهترب اْثَناِن في َرْأِس مات
أو أطللىا علىى َأن  مىىا َرَزَ  الل ىُه عىز وءىت مىن ِرْبىىٍه َفهىو بيننىا علىى هىىرِط  ،معىام أو هىتى

فَىِإن َذَاىَرا مىا  ،وَلْو َذَاىَرا اله ىرا  دون اْلَبْيى ِ  ،َأحد ما ذلب ويلوت اآلَخُر نعم أو يلوت ،َاَذا
أو مىا اهىتر  َأَحىُدَنا مىن ِتءىارٍة  ،بىأن  ىاال مىا اهىترينا فهىو بيننىا ،يدت على هىراه العلىود
دا علم أنهما أرا ،لنهما لما ءعال ما اهترا) ُاتُّ واحد بينهما ،عٛٔٔةفهو بيننا ياون هراه
 فالصىت فىي الهىراه العمىوم ،لن الملصىود منهىا تحصىيت الىربه ،به الهراه ال الواالىه

 .عٜٔٔةو ذا الملصود ال يحصت إال بتارار التءارة مرة بعد أخر  
 .شزائظ صحح شزكح األهىال -1

أهىىار ا مىىام السىىمر ند  إلىىى هىىراعط صىىحه هىىراه المىىوات فلىىات: وأمىىا الهىىراه 
 اانت الهراه أو ملاوضه منها :عنانا  ،بالموات فلها هروط

و ىو رأ  ءمهىور  ،إمىا عنىد العلىد أو عنىد الهىرا  ،أن ياون مات الهراه عينىام حاضىرا - أ
 ،الن الملصىود مىن الهىراه الىربه ،وال يءوز بمات غاعب أو دين في الحالين ،العلما 

 .عٕٓٔةوال يمان التصرا في حالتي الدين والمات ال اعب ،و و يتم بواسطه التصرا
ِعنانىىام اانىىت  ،االىىدرا م والىىدنانير ،ياىىون رأس مىىات الهىىراه مىىن الثمىىان المطللىىه أن - ب

وأضىاا السىمر ند : ويصىه علىد الهىراه  .الهراه أو ملاوضه عند ءمهور العلما 
ولىىو اىىان مىىن أحىىد ما درا ىىم ومىىن الخىىر دنىىانير: ءىىازت الهىىراه  ،فيهمىىا با ءمىىاع

وخلىط المىاليين لىيس  ،ه الهىراه بىهوأمىا التبىر فىال تصى .وعنىد زفىر: ال يءىوز ،عندنا
 .عٕٔٔةوعند زفر هرط  ،بهرط عندنا
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 ، بىت الخلىط ،وأما المايت والموزون والعديدات المتلاربه: فال تصه الهراه بهىا
نما  ،والهراه ال تصه فيها إال و ي ثمن ،لنها ليست بأثمان عند التعيين ،با ءماع وا 

لهىىراه عنىىد ا مىىام محمىىد بىىن الحسىىن أمىىا بعىىد الخلىىط: فتصىىه ا ، ىىي أثمىىان فىىي الذمىىه
 .عٕٕٔةالهيباني 

نما يظهر الخىالا فيمىا إذا اىان المايىت نصىلين و ىد هىرطا أن ياىون الىربه  ،وا 
و ىىات محمىىد:  ،فخلطىىا) واهىىتريا بىىه:  ىىات أبىىو يوسىىا: الىىربه علىىى  ىىدر المىىاليين ،أثالثىىا

 .عٖٕٔةعلى ما هرطا 
ه تلتضي الوااله والتوايت الن الهرا ،وأما الهراه بالعروض: فال تءوز عندنا

نمىىىا مىىىن ذوات  ،ولنهىىىا ليسىىىت مىىىن ذوات المثىىىات ،علىىىى الوءىىىه الىىىذ  تضىىىمنه الهىىىراه وا 
ولن الهىىىراه فىىىي العىىىروض تىىى د  إلىىىى ءهالىىىه  ،الليمىىىه التىىىي تختلىىىا بىىىاختالا أعيانهىىىا
لن رأس المىىىات ياىىىون  يمىىىه العىىىروض ال عينهىىىا  ،الىىىربه عنىىىد  سىىىمه رأس مىىىات الهىىىراه

فيصىىىىير الىىىىربه مءهىىىىوال فيىىىى د  إلىىىىى  ،لنهىىىىا تعىىىىرا بىىىىالحزر والظىىىىن ،والليمىىىىه مءهولىىىىه
و ىىذا المعنىىى ال يوءىىد فىىي الىىدرا م والىىدنانير لن رأس المىىات مىىن  ،المنازعىىه عنىىد اللسىىمه

 .عٕٗٔةالدرا م والدنانير عند اللسمه عينها فال ي د  إلى ءهاله الربه
 يهىىترط لنىىه ال ،وذ ىىب ا مىىام مالىىب إلىىى اللىىوت بءىىواز الهىىراه فىىي العىىروض

نما تصه بالدرا م والدنانير ،اون رأس مات الهراه نلدام  امىا تصىه بىالعروض سىوا   ،وا 
ودليلىه أن الهىراه علىدت رأس مىات  ،لن العروض ملىدرة بليمتهىا ،اتللا ءنسام أو اختللا

 .عٕ٘ٔةفأهبهت النلود ،معلوم
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 .أقسام شزكح األهىال -2
 .شزكح العٌاى - أ

  :تنريف شر   الن ان لغ  والطال اً 
أختلىا فىي تسىميتها فليىت أنهىا مهىتله  ،العنان ةبلته العين واسر اعشر   الن ان لغ : 

 ،إذا عرض وظهر أمامب ،من العنان مهت  من  وت اللاعت عّن لي اذا يعّن عنونام 
  ات امرئ الليس:

 .(213)ع ارى دوار في يالء ي ّي       فنّن ل ا سرب   ن  نا: 
الصىىىت فىىىي الهىىىرياين أن يتسىىىاويا فىىىي المىىىات و يىىىت أنهىىىا سىىىميت بالعنىىىان لن 

فىإن عنىاني فرسىىيهما  ،االلارسىين إذا سىّويا بىين فرسىيهما وتسىىاويا فىي السىير ،والتصىرا
بمعنى أن رااب الدابه يمسب بإحىد  يديىه  ،الن العنان طا ان متساويان ،ياونان سوا 

ت إلىى وات واحد من الهىرياين يءعىت عنىان التصىرا فىي بعىض المىا ،ويعمت بالخر 
أو  ،فيءىىوز فىىي  ىىذ) الهىىراه أن يتسىىاويا فىىي رأس المىىات والىىربه ،صىىاحبه دون الىىبعض

يتلاوتا في المات والربه اما يتلىاوت العنىان فىي اىا اللىارس طىوالم أو  صىرام فىي حىالتي 
فسىىميت  ،علىىى معنىىى ان للدابىىه عنىىانين أحىىد ما أطىىوت والخىىر أ صىىر ،ا رخىىا  وضىىد)

 .عٕٚٔةعنانام 
 :عٕٛٔة بت ا سالم يتعاطون  ذ) الهراه  ات الناب ه وللد اان العرب 

 .(213)وفي أ سابها شرك الن ان         وشار  ا قريشا في بقاوا
و و أن يهترب اثنان برأس مات لهما يحضر) اىت واحىد منهمىا  شر   الن ان الطال ا:
 ،ضام أ  والخسارة عليهما أي ،عٖٓٔةوالربه بينهما حسب اتلا هما ،على أن يتءرا فيه

فالهراا  يهتراون في الربه والخسارة وال يصه إعلا  أحد ما من تحمىت الخسىارة 
 .عٖٔٔةو ذا المبدأ ملرر هرعام و انونام  ،م  ملاسمته في الربه
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 ...و ات ا مام السمر ند : ةةفتلسير ا أن يهارب صىاحبه فىي بعىض المىوات 
به فىي التصىرا فىي النىوع وياون ات واحد منها وايال عن صاح ،ال في ءمي  الموات

 ،أو أطللىىىا ،أو فىىىي ءميىىى  أنىىىواع التءىىىارة إذا عينىىىا ذلىىىب ،الىىىذ  عينىىىا مىىىن أنىىىواع التءىىىارة
 .عٕٖٔة ععوببيان  در الربه

 حكن شزكح العٌاى وشزائطها:
ذاىىىىىر) ابىىىىىن  ،عٖٖٔة ىىىىىات ا مىىىىىام السىىىىىمر ند : و ىىىىىذ) الهىىىىىراه ءىىىىىاعزة بىىىىىال خىىىىىالا

 ،عىىىن اىىىت واحىىىد منهمىىىا ،فىىىي التصىىىرالنهىىىا تلتضىىىي الواالىىىه  ،عٖٗٔة ىىىىعٖٛٔالمنىىىذرةت
فتءىىوز  ىىذ) الهىىراه بىىين اىىت مىىن اىىان مىىن أ ىىت التءىىارة  ،والتوايىىت صىىحيه ،لصىىاحبه

اما تءوز بين الحرار  ،االعبد المأذون والصبي المأذون والمااتب والذمي ،مأذونا فيها
نمىىىا اختلىىىا فىىىي بعىىىض  ،عٖ٘ٔةالن  بىىىوت الواالىىىه صىىىحيه مىىىنهم  ،البىىىال ين المسىىىلمين وا 

 .عٖٙٔةا اما اختلا في عله تسميتهاهروطه
 وأها شزائظ شزكح العٌاى فهً:

فيءىىىىوز مىىىى  تلاضىىىىت  ،رأسىىىىي المىىىىات ال يهىىىىترط فىىىىي هىىىىراه العنىىىىان المسىىىىاواة بىىىىين -ٔ
بت تصه  ذ) الهراه  ،اما ال يهترط التساو  في الربه ،الهرياين في رأس المات
اعتىه ومهارتىه لن فضىت الىربه لحىد ما  ىد تاىون ملابىت ال ،م  التلاوت في الىربه

ما بالعمت ،والصت في ذلب: أن الربه إنما يستح  إما بالمات ،في العمت مىا  ،وا  وا 
 .عٖٚٔةلن الربه نما  رأس المات فياون لمالاه  ،بالضمان

إذا هىرطا ذلىب علىى  ىدر المىالين متسىاويا أو  ،ويءوز لهمىا أن ياىون الىربه بينهمىا -ٕ
والوضيعه على  در المىالين  ،د مامتلاضالم سوا  هرطا العمت عليهما أو على أح

 .لن الوضيعه اسىم لءىز   الىب مىن المىات فيتلىدر بلىدر المىات ،متساويا ومتلاضالم 
ينظىر إن هىرطا  ،وأما إن اان الماالن متساويين فهرطا لحد ما فضال على ربىه

والىىربه بينهمىىا علىىى الهىىرط فىىي  ىىوت أصىىحابنا الثالثىىه  ،العمىىت عليهمىىا ءميعىىا ءىىاز
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بينمىا ذ ىب زفىر إلىى اللىوت  ،وأبو يوسا ومحمد بن الحسىن الهىيبانيعةأبو حنيله 
وال  ،وبىىه أخىىذ الهىىافعي ،بأنىىه: ال يءىىوز أن يهىىترط لحىىد ما أاثىىر مىىن ربىىه مالىىه

 .عٖٛٔة خالا في هراه الملب أن الزيادة فيها تاون على  در المات
 ،هلنىه عامىت فىي مالى ،ويءوز أن يهترطا العمت علىى الىذ  هىرط لىه فضىت الىربه -ٖ

ن  ،والىىىربه يسىىىتح  بالعمىىىت ،وعامىىىت فىىىي مىىىات هىىىرياه بىىىبعض ربحىىىه ،وربحىىىه لىىىه وا 
لنه هرط لاخر فضت ربه ب يىر عمىت  ،هرطا العمت على أ لهما ربحا: ال يءوز

 .عٜٖٔةوالربه ال يستح  إال بمات أو عمت أو ضمان ،وال ضمان
هتراا في بت يءوز لهما أن ي ،اما ال يهترط أن تاون الهراه في عموم التءارات -ٗ

لنهىا تلىوم  ،االبز والخز والر يى  والثيىاب ونحىو ذلىب ،بعضها دون البعض اآلخر
والواالىىه تلبىىت العمىىوم والتخصىىيص والتلييىىد والصىىت أن الىىربه إنمىىا  ،علىىى الواالىىه

مىا بالضىمان أمىا ثبىوت االسىتحلا  بالمىات  مىا ومعنىا) وا  يستح  عندنا إمىا بالمىات وا 
 .عٓٗٔةات فياون لمالاه فظا ر لن الربه نما  رأس الم

ويحىىىىى  لاىىىىىت واحىىىىىد مىىىىىن الهىىىىىراا  أن يبيىىىىى  ويهىىىىىتر  مسىىىىىاومه أو مرابحىىىىىه حسىىىىىب  -٘
المصىىىلحهن لن مبنىىىى  ىىىذ) الهىىىراه علىىىى الواالىىىه فينلىىىذ تصىىىرا اىىىت واحىىىد منهمىىىا 

 .عٔٗٔةوالوااله في نصيب هرياه ،بحام الملب في نصيبه
 .شزكح ادلفاوضح - ب

 تنريف شر   اليكاوض  لغ  والطال ًا: 

بمعنىىىى المسىىىاواة  ،الملاوضىىىه مصىىىدر ملاعلىىىه مىىىن التلىىىويضاليكاوضووو  لغووو : شووور   
سىمي  ىذا و  ،عٕٗٔةاأن ات واحد من الهرياين رد ما عند) إلى صاحبه ،والمهاراه

النوع من الهراه ملاوضه العتبىار المسىاواة فيىه فىي رأس المىات والىربه والتصىرا 
حبه علىىى اىىت و يىىت لن اىىت واحىىد منهمىىا يلىىوض التصىىرا إلىىى صىىا ،وغيىىر ذلىىب

والنىىىاس فوضىىىى فىىىي  ىىىذا المىىىر أ  سىىىوا  ال تبىىىاين  ،واللوضىىىه الهىىىراه .عٖٗٔةحىىىات
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ومىىن ذلىىب  ،إذا لىىم يخىىالا أحىىد م اآلخىىر ،ويلىىات مىىالهم فوضىىى بيىىنهم ،عٗٗٔة بيىىنهم
إذا اهىىىتراا  ،وتلىىىاوض الهىىىرياان فىىىي المىىىات ،أ  مختلطىىىين ، ىىىولهم: بىىىاتوا فوضىىىى

وذاب راضىي بمىا صىن   ،صىن  ذاب  ىذا راضىي بمىا ،فلوض اتُّ أمر) الى صاحبه
 .ع٘ٗٔة ذا مما أءازته الهريعه

وهىىىىراه الملاوضىىىىه  ،ويلىىىىات لهىىىىا هىىىىراه ملاوضىىىىه بالتوصىىىىيااليكاوضوووو  الووووطال ا: 
وحريىىىىه ااملىىىىه  ،مىىىىاالم وتصىىىىرفام  ،و ىىىىي هىىىىراه متسىىىىاويين أو أاثىىىىر ،عٙٗٔة با ضىىىىافه

 .عٚٗٔةو ي من أ سام هراه العلود أيضا  ،وبلوغا ودينا
فىإن المعنىى االصىطالحي ال ياىاد يلتىر  عىن المعنىى الل ىو :  وبنا  على ذلب

و ىىي أن يتعا ىىد اثنىىان فىىأاثر علىىى أن يهىىتراا فىىي عمىىت بهىىرط أن ياونىىا متسىىاويين فىىي 
مهىتمله علىى  ،لنها هراه عامه فىي ءميى  التءىارات ،رأسي مالهما وتصرفهما ودينهما

د منهمىا يلىوض التصىرا إلىى لن ات واح ،والتساو  في الربه والمات ،الوااله والالاله
 .عٛٗٔةصاحبه على ات حات 

 صحح شزكح ادلفاوضح فهً: وأها شزوط
لمىىىا فىىىي  ،وال يخىىىتص أحىىىد ما بتءىىىارة دون هىىىرياه ،أن تاىىىون فىىىي ءميىىى  التءىىىارات-ٔ

وأن ياىون مىا يلىزم أحىد ما  ،االختصاص من إبطات معنى الملاوضىه و ىو المسىاواة
 .يءب لات واحد منهما يءب لاخر وما ،من حلو  ما يتءران فيه الزما لاخر

امىا يءىب أن يتسىاويا فىي  ،يءب أن يتساويا في ر وس الموات: فىي  ىدر ا و يمتهىا-ٕ
واليخىىىتص  ،لىىم تاىىن ملاوضىىىه واانىىت عنانىىا ،فىىإن تلاوتىىا فىىىي هىى  مىىن ذلىىىب ،الىىربه

 .عٜٗٔة .أحد ما بملب مات يصله أن ياون رأس ماله في الهراه من النلود
وفيمىىا وءىىب عليىىه  ،ا فيمىىا وءىىب لصىىاحبه بمنزلىىه الوايىىتأن ياىىون اىىت واحىىد منهمىى-ٖ

الن  ىىذ) الهىىراه مهىىتمله علىىى الواالىىه والالالىىه والتسىىاو  فىىي  ،بمنزلىىه الاليىىت عنىىه
بمعنى أن ات واحد منهمىا يلىوض التصىرا إلىى  ،الربه والمات الذ  يل  به الهراه
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الحىىىرين  ولهىىىذا ال تءىىىوز إال بىىىين المسىىىلمين ،عٓ٘ٔةصىىىاحبه فىىىي ءميىىى  مىىىات التءىىىارة
بخىالا العبىد  ،البال ين العا لين لتساويهما في أ ليه الالاله وأ ليه ساعر التصىرفات

 .عٔ٘ٔةوالصبي والمااتب والذمي والمءنون
لن  ،يءىىىوز للملىىىاوض أن يلعلىىىه أيضىىىا ،إن اىىىت مىىىا يءىىىوز لهىىىريب العنىىىان أن يلعلىىىه-ٗ

هىرط فهىو  ،ثىم إن اىت مىا  ىو هىرط فىي صىحه هىراه العنىان ،هراه الملاوضه أعىم
واىىت مىىا فسىىدت بىىه هىىراه العنىىان فهىىو ملسىىد لهىىراه  ،فىىي صىىحه هىىراه الملاوضىىه

 .عٕ٘ٔة الملاوضه
 حكن شزكح ادلفاوضح:

أهار ا مام السمر ند  إلى حام هراه الملاوضه عندما تناوت هىراعط الصىحه 
وال  ،وأما هراه الملاوضه: فهىرط صىحتها أن تاىون فىي ءميى  التءىاراتة اعالم: ة ،فيها

وأن ياىىون مىىا يلىىزم أحىىد ما مىىن حلىىو  مىىا يتءىىران  ، ما بتءىىارة دون هىىرياهيخىىتص أحىىد
 ،وياىىون اىىت واحىىد منهمىىا ،لاخىىرومىىا يءىىب لاىىت واحىىد منهمىىا يءىىب  ،لاخىىرفيىىه الزمىىا 

 فهىي ،عٖ٘ٔة ععوفيما وءب عليه بمنزلىه الاليىت عنىه ،بمنزله الوايت ،فيما وءب لصاحبه
 ىىىىىىع ٚ٘ٔوالوزاعىىىىىيةت ،عٗ٘ٔة ىىىىىىع وأصىىىىىحابهٓ٘ٔءىىىىىاعزة عنىىىىىد ا مىىىىىام أبىىىىىي حنيلىىىىىهةت

وصىلتها عنىد) ان يلىوض اىت واحىد  ، ىىعٜٚٔوا مام مالبةت ،ع٘٘ٔة ىعٔٙٔوالثور ةت
 ،منهمىىا إلىىى الخىىر التصىىرا فىىي رأس المىىات اسىىتلالالم مىى  حضىىور صىىاحبه أو غيبتىىه

ويلىىزم اىت هىىريب باىت مىىا يعملىىه  ،وتاىون يىىد) ايىد) ممىىا تحتىاج إليىىه التءىارة مىىن تصىرا
من دون ما ينلرد به ات منهم من  ،إال فيما تم العلد عليه من أموالهم وال تاون ،هرياه

 .عٙ٘ٔةمات لم يدخله في الهراه
 ىىىع إلىىى ٕٔٗو ا مىىام أحمىىد بىىن حنبىىتةت ، ىىىعٕٗٓوذ ىىب ا مىىام الهىىافعيةت

و ىىات الهىىافعي: إن اىىان فىىىي الىىدنيا علىىد فاسىىد فهىىىو  .عٚ٘ٔةاللىىوت بىىبطالن  ىىذ) الهىىىراه 
 .عٛ٘ٔةولنهىىا تتضىىمن الالالىىه بىىالمءهوت للمءهىىوت ،للمىىارالملاوضىىه وعىىد ا ضىىرب مىىن ا
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ابيىى   ، ىىع: ال تصىه هىراه الملاضىله الن فيهىا غىررٕٓٙو ىات ابىن  دامىه الملدسىيةت
فلد يلزمه هي  ال يلدر على الليىام  ،وبيان غر) انه يلزم ات واحد ما لزم الخر ،ال رر

 .عٜ٘ٔةبه
  .وتسوى )شزكح ادلفالٍس( ،شزكح الىجىٍثاًًٍا: 

 تعزٌف شزكح الىجىٍ : -1
ليهىتريا ويبيعىا  ،و ي أن يهترب اثنان في نوع أو أاثىر بىال مىات وال عمىت لهمىا

 ،فهىىو بينهمىىا نصىىلان ،علىىى أن مىىا اهىىتريا أو اهىىتر  أحىىد ما ،نلىىدا أو نسىىيعه بوءو همىىا
ولمىا فيهىا  ،لنىه ال يهىتر  بالنسىيعه إال مىن لىه وءىه عنىد النىاسعهىراه الوءىو)ة وُسميت

أو لمىا أنهمىا إنمىا  ،الوءو) أ  الوءا ه بين النىاس وهىهرتها بحسىب المعاملىه من ابتذات
 .عٓٙٔةولذا سميت بهراه الملاليس ،إذ ليس لهما مات يهتريان بنلد ،يهتريان بوءا تهما

هىىراه علىىى الىىذمم مىىن غيىىر : بأنهىىا  ىىىع هىىراه الوءىىو)ٜ٘٘ابىىن رهىىدةتعىىرا و 
 ىىىع : هىىراه الوءىىو) ان يهىىترب ٕٓٙو ىىات ابىىن  دامىىه الملدسىىيةت .عٔٙٔةصىىنعه وال مىىات

وثلىه التءىار بهمىا  ،وذلب بأن يهترب اثنان فيمىا يهىتريان بءا همىا ،بدنان بمات غير ما
اهتريا بينهما نصلين أو ثالثام أو أرباعام  ما أنعلى  ،ياون لهما رأس مات أنمن غير 

ا  عىىين فهىىي ءىىاعزة سىىو  ،فمىىا  سىىم اهلل تعىىالى فهىىو بينهمىىا ،ويبيعىىان ذلىىب ،أو نحىىو ذلىىب
ذار صنا المات أو لم يعين هيعام من  أوأو و ته  ،أحد ما لصاحبه ما يهتريه أو  در)

 .عٕٙٔةاهتريت من هي  فهو بيننا بت  ات ما ،ذلب
لتعامىىىىت النىىىىاس فىىىىي  ... ،و ىىىىي علىىىىد ءىىىىاعز عنىىىىدناةة  ىىىىات ا مىىىىام السىىىىمر ند :

واليىه  ، ىىعٓ٘ٔأبىي حنيلىهةت ا مىامرو  عىن  ىو مىو  .عٖٙٔةعع من غير ناير ا عصار
 مىىىا أن ىىىىع: علىىىى ٕٔٗأحمىىىد بىىىن حنبىىىتةت ا مىىىاموبىىىه  ىىىات  ،عٗٙٔةذ ىىىب علمىىىا  الحنليىىىه

 .ع٘ٙٔة ىعٖٛٔو ابن المنذرةت ، ىعٔٙٔوالثور ةت ،يهتريه ات واحد منهما بينهما
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اللىىوت  إلىىى ىىىع ٕٗٓالهىىافعيةت وا مىىام ، ىىىعٜٚٔمالىىبةت ا مىىامذ ىىب بينمىىا 
 أنةمالىب والهىافعي: ة ا مىام ىىع: وعمىدة ٜ٘٘ ات ابن رهىدةت .عٙٙٔةباطلههراه  بأنها

واال مىا معلومىان فىي  ىذ) المسىاله مى   ،علىى العمىت أوتتعل  على المىات  إنماالهراه 
الن اىىىت واحىىىد منهمىىىا عىىىارض صىىىاحبه باسىىىب غيىىىر محىىىدود  ،فىىىي ذلىىىب مىىىن ال ىىىرر مىىىا

 .عٚٙٔةعععمت مخصوص بضاعه وال
 ٌضًا: إىل ًىعني أ شزكح الىجىٍتقسن  أقسام شزكح الىجىٍ: -2
 هفاوضح:  شزكح - أ

أن ياىىىون  وهىىرط ءىىىواز  ىىىذا النىىوع مىىىن هىىىراه الوءىىىو) عنىىد ا مىىىام السىىىمر ند :
وأن  ،يتضىامنان فىي التىزام الحلىو  والواءبىات ،الهرياان فيهىا مىن أ ىت الواالىه والالالىه

علىىىى اىىىت واحىىىد منهمىىىا  ،يلتىىىزم اىىىت منهمىىىا بىىىالثمن الىىىذ  يهىىىتريان بىىىه نسىىىيعه بالتسىىىاو 
ومنها أن  ،وأن ياون الربه بينهما نصلين ،مهتر  بينهما نصلينوأن ياون ال ،النصا

 .عٛٙٔةلى المساواة التامه بين الهرياينلن  ذ) الهراه  اعمه ع ،يتللظا بللظ الملاوضه
  عٌاى:شزكح  - ب

وال المسىىىاواة  ،فىىىال يهىىىترط لهىىىا أ ليىىىه الالالىىىهوأمىىىا  ىىىذا لنىىىوع مىىىن هىىىراه الوءىىىو) 
راا بوءو همىىىا علىىىى أن ياىىىون مىىىا اهىىىتريا أو حتىىىى لىىىو اهىىىت ،بينهمىىىا فىىىي ملىىىب المهىىىتر 

وايىىا مىىا هىىرطا علىىى التسىىاو  والتلاضىىت  ،أحىىد ما بينهمىىا نصىىلين أو أثالثىىا أو أرباعىىا
وضىىىمان ثمىىىن  ،والهىىىراه المطللىىىه تلتضىىىي العنىىىان ،لنهمىىىا أطللىىىا الهىىىراه ،اىىىان ءىىىاعزا

مىىا تحمله ىىدر امىىا ياىىون الىىربه علىىى  ،المهىىتر  بينهمىىا علىىى  ىىدر ملايهمىىا فىىي المهىىتر 
 ،فإن هرطا لحد ما فضت ربه على حصته من الضمان فالهرط باطت ،ثمن المهتر 

 .عٜٙٔةوياون الربه بينهما على  در ضمانهما ثمن المهتر 
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  .ثالثًا: شزكح األعوال
 تعزٌف شزكح األعوال وحكوها: -1

وهىىىىراه التضىىىىمن  ،وهىىىىراه البىىىىدان ،وهىىىىراه التلبىىىت ،وتسىىىمى هىىىىراه الصىىىىناع 
 ،الن العمىىت ياىىون بالبىىدن ،الهىىراه علىىى الءهىىد البىىدني أو اللاىىر  وتعتمىىد  ىىذ) ،أيضىىام 

فيلىىوال  ،و ىىو أن يهىىترب اثنىىان فىىي عمىىت مىىن العمىىات االخياطىىه أو اللصىىارة أو غير مىىا
اهىىترانا علىىى أن نعمىىت فيىىه علىىى أن مىىا رز  اهلل عىىز وءىىت مىىن أءىىرة فهىىي بيننىىا علىىى 

 .عٓٚٔةهرط بحسب االتلا  
و ىىو مىىرو  عىىن  ،عٔٚٔةذ) الهىىراه ءىىاعزة عنىىدناعع ىىات ا مىىام السىىمر ند : ةةو ىى

سىىوا  أاانىىت الهىىراه عنانىىا أو ملاوضىىه  ،عٕٚٔة ىىىع وأصىىحابهٓ٘ٔحنيلىىهةت المىىام أبىىي
والمهىىتمت علىىى  ،والواالىىه ءىىاعزة ،والصىىت فىىي ءواز ىىا أنهىىا تهىىتمت علىىى الواالىىه ،عٖٚٔة

 ،الهىىراهفاىىذلب  ،وتوايىىت اىىت واحىىد منهمىىا صىىاحبه بتلبىىت العمىىت صىىحيه ،الءىىاعز ءىىاعز
بهىىا مىىن لىىدن رسىىوت اهلل صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم إلىىى يومنىىا  ىىذا مىىن غيىىر  ولتعامىىت النىىاس

 .عٗٚٔةناير
إلىى اللىوت  ، ىىعٕٔٗوا مام أحمد بن حنبىتةت ، ىعٜٚٔوذ ب ا مام مالبةت

لءىىىواز  ىىىذ)  ، ىىىىع مىىىن علمىىىا  الحنليىىىهٛ٘ٔزفىىىر ةت واهىىىترط .ع٘ٚٔة بءىىىواز  ىىىذ) الهىىىراه
 .عٙٚٔةالهراه اتلا  العمات 

إلى اللوت بىبطالن  ، ىعٙ٘ٗو ابن حزم ةت ، ىعٕٗٓبينما ا مام الهافعي ةت
لن الهىىراه إنمىىا  ،لن الهىىراه عنىىد م تخىتص بىىالموات ال بالعمىىات ،عٚٚٔة ىذ) الهىىراه

ولن العمت فيها ال يخلو مىن  ،والبد من أصت يستنمي ،هرعت الستنما  المات بالتءارة
وربمىىىا  ىىام أحىىىد  ،احىىد ما أن صىىىاحبه ياسىىب أم ال فىىال يىىىدر  ،ال ىىرر وعىىدم االنضىىىباط

فياون فيىه غىبن واضىه عنىدما يتلاسىم الهىرياان  ،الهرياين بالعمت اله من دون الخر
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الن اىىىىىت واحىىىىىد منهمىىىىىا متميىىىىىز عىىىىىن الخىىىىىر ببدنىىىىىه ومنافعىىىىىه فيخىىىىىتص  ،ثمىىىىىار العمىىىىىت
 .عٛٚٔةبلواعد)

نما  ويىىىرد الحنىىىاا علىىىى ذلىىىب فىىىي اسىىىتداللهم بىىىأن الهىىىراه إنمىىىا هىىىرعت السىىىت
فنلىىوت الهىىراه بىىالموات هىىرعت لتنميىىه  ،فنحتىىاج إلىىى أصىىت يسىىتنمي و ىىو المىىات ،المىىات
أصىت  بىت لتحصىيت ،وأما الهراه بالعمىات أو بىالوءو) فمىا هىرعت لتنميىه المىات ،المات
فلمىىىىا هىىىىرعت  ،والحاءىىىىه إلىىىىى تحصىىىىيت أصىىىىت المىىىىات فىىىىو  الحاءىىىىه إلىىىىى تنميتىىىىه ،المىىىىات

 .عٜٚٔةصت أولى لتحصيت الوصا فان تهرع لتحصيت ال
  أقسام شزكح األعوال: -2

و ىد تاىون  ، ات ا مام السمر ند : و ذا النوع من الهراات  ىد تاىون ملاوضىه
 :ع ٓٛٔة عنانا

 فأها شزكح ادلفاوضح: - أ
أو مىىا فىىي  ،يهىىترط فىىي  ىىذا النىىوع مىىن هىىراه العمىىات مراعىىاة للىىظ الملاوضىىه

 ،ن على تلبت ءمي  العمىاتوذلب بأن يهترب العامال ،وأ ليه الالاله ،معنى الملاوضه
وات ما يلىزم أحىد ما مىن  ،وياون ات واحد منهما اليال عن صاحبه في ضمان العمت

وأن يضىىىمنا ءميعىىىا العمىىىت علىىىى  ،حلىىىو  يلىىىزم الخىىىر فيمىىىا لحلىىىه بسىىىبب  ىىىذ) الهىىىراه
 .عٔٛٔة وأن يتساويا في الربه والوضيعه ،التساو 

   شزكح العٌاى: - ب
فىي هىراه الملاوضىه مىن أ ليىه  يهىا مىا يهىترطوأمىا فىي  ىذا النىوع فىال يهىترط ف

نمىا يهىترط لهىا أ ليىه الواالىه فلىط ،الالاله والتسىاو  فىي الىربه فلاىت واحىد منهمىا أن  ،وا 
لن اىت واحىد منهمىا بعلىد الهىراه  ،ومتىى تلبىت يءىب عليىه وعلىى هىرياه ،يتلبت العمىت

فىإن هىرطا  ،نلسىهاأنه تلبت العمت ب ،فصار وايله فيه ،أذن لصاحبه بتلبت العمت عليه
وعلىى  ،فعلىى أحىد ما الثلثىان مىن العمىت ،على أن مىا  ىبال مىن العمىات وضىمنا العمىت
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فهىذ) هىراه عنىان لوءىود معنىى  ،والءر والوضيعه بينهما على  در ذلب ،الخر الثلث
ال نهمىىا ءميعىىا  ىىبال  ،واىىذا لىىو أطللىىا فهىىي هىىراه عنىىان أيضىىا استحسىىانا ،هىىراه العنىىان

 .عٕٛٔةيم ذلب إلى صاحبه العمات وضمنا تسل

وبنىىا  علىىى ذلىىب تخىىرج الهىىراه بالعمىىات فىىي المباحىىات مىىن الصىىيد والحطىىب 
ومىىا أهىىبه  ،وحلىىر المعىىادن ،ومىىا ياىىون فىىي الءبىىات مىىن الثمىىار ،والحهىىيش فىىي البىىرار 

فىىىإن اهىىتراا علىىىى أن مىىىا  ،وعىىىد ا ا مىىام السىىىمر ند  مىىن أبىىىواب الهىىىراه اللاسىىدة ،ذلىىب
الن الهىىراه  ،ولاىىت واحىىد منهمىىا مىىا أخىىذ) ،فالهىىراه فاسىىدة ،اأصىابا مىىن ذلىىب فهىىو بينهمىى

ذا فسىىدت ،والواالىىه فىىي االصىىطياد ونحىىو) ال تصىىه ،تلتضىىي الواالىىه فالخىىذ سىىبب  ،وا 
 .فياون ملاا له الستواعهما في سبب الملب ،الملب

ن أخىىذ اىىت واحىىد منهمىىا هىىيعا بىىانلراد) وخلطىىا) وباعىىا): فىىإن اىىان ممىىا ياىىات  ،وا 
ن اىىان ممىىا ال  ،من علىىى  ىىدر الايىىت والىىوزن الىىذ  لاىىت واحىىد منهمىىاويىىوزن: يلسىىم الىىث وا 

ن  ،فيأخذ ات واحد منهما بليمىه الىذ  لىه ،بالليمه ،يلسم الثمن بينهما ،ياات وال يوزن وا 
ن  ،فيمىا يىدعي إلىى النصىا ،يصد  ات واحد منهمىا ،لم يعرا الايت والوزن والليمه وا 

ن أخىىذا) ءميعىىا معىىا اىىان المىىأ .ادعىىى أاثىىر خوذ بينهمىىا نصىىلين السىىتواعهما فىىي سىىبب وا 
 .عٖٛٔةاالستحلا  فيستويان في االستحلا  
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 .اخلالصح والٌتائج
بيوا  ،يي ن استخالص أوم ال تا   التي تولل ا إليهوا يون خوال  وو ا الب و 

 يلي :
تحله الللهىىا ع مىىن أمهىىات الاتىىب المعتمىىدة فىىي مىىذ ب ا مىىام أبىىي بىىىة يعىىد  ىىذا اتىىا -ٔ

 ،و و في الحليله يعتبر هرحام على مختصىر أبىي الحسىن اللىدور  ،حنيله النعمان
ثىىم  ،فيىىذار ترءمىىه البىىاب أو اللصىىت ،رتبىىه ا مىىام السىىمر ند  علىىى أحسىىن ترتيىىب

هىاراته  ،يعلب ذلب بإيءاز لما فىي البىاب مىن مواضىي  سىيبحثها فءىا ت عباراتىه وا 
فتصدر تلميىذ)  ،اال تصاديه في موضوع الهراات مرازة وفي غايه الد ه وا يءاز

متءهىىام فىىي إبداعىىه  ،الااسىىاني ببسىىط وهىىرح  ىىذ) اآلرا  فىىي اتابهةبىىداع  الصىىناع ع
 .فحاز على ثنا  وتلدير هيخه ،وحسن تنظيمه وتنسيله نحو وءهه هيخه

اان له الثر البالغ في  ،يمان اللوت إن العصر الذ  عاش فيه ا مام السمر ند  -ٕ
فىىي العلميىىه نهىىطت الحراىىه اللاريىىه و فلىىد  ،صىياغه  را ) ا  تصىىاديه فىىي الهىىراات

واانىىىت مىىىدن مىىىا ورا  النهىىىر مراىىىزا الءتىىىذاب العلمىىىا   ،العصىىىر والىىىذ  سىىىبله ذلىىىب
المنطلىىىىىىه إن إذ  ،فضىىىىىىالم عىىىىىىن النهىىىىىىاط اال تصىىىىىىاد  لهىىىىىىذ) المىىىىىىدن ،وطلبىىىىىىه العلىىىىىىم

مءمىى  طر ىىات نءميىىه تتلىىرع فىىي تهىىات المحصىىورة بىىين نهىىر  ءيحىىون وسىىيحون 
اانىت مىدنها ملتلىى  ىذ) ف ،والهند وتراسىتان وفىارسءمي  االتءا ات نحو الصين 

 .را  اال تصاديه وبيان مهروعيتهافاان لها أثر ا في صياغه الفاار واآل ،الطر 
علىىى الىىرغم مىىن اللصىىور الواضىىه فىىي تنىىاوت هخصىىيه ا مىىام السىىمر ند  ونهىىأته  -ٖ

 ،إال إننىىىا نالحىىىظ مىىىن خىىىالت دراسىىىه مصىىىنلاته ،العلميىىىه مىىىن  بىىىت أصىىىحاب التىىىراءم
هخصيته  د حظيت بماانه علميه متميزة في أنه  ،لو وا على م  الت تالميذ)وا

فتصىدر  ،وأصىوله وعلىم الاىالمالللىه  با مامىه فىيعلما  فأ ر له ال ،العلوم الهرعيه
 .ا فتا  هلتحمت مس ولي

فىي صىياغه أفاىار) و را ) اال تصىاديه فىي الهىراات علىى ا مام السىمر ند  اعتمد  -ٗ
 ،في التهري  ا سالمي ةاللر ن الاريم والسنه النبويىه المطهىرةعالمصادر الساسيه 

امىا تطىر  إلىى  را  أصىحاب المىدارس اللاريىه  ،فضالم عىن  را  العلمىا  الحنىاا
 .مبينام ومرءحام آلرا  المدرسه التي ينتمي إليها ،اا مام الهافعي
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 اذلىاهش

 يىىت  ،ران بلىىد معىروا مهىىهورع سىمر ند: ةبلىىته أولىىه وثانيىهع ويلىىات لهىىا بالعربيىه سىىمٔة
و ىىو  صىىبه الصىى د مبنيىىه علىىى ءنىىوبي  ،انىه مىىن أبنيىىه ذ  اللىىرنين بمىىا ورا  النهىىر

ومعظىىىم ءهىىىاز مىىىا ورا   ،و ىىىي فرضىىىه مىىىا ورا  النهىىىر ،واد  الصىىى د مرتلعىىىه عليىىىه
إبىرا يم بىن محمىد  ،ةينظىر: ا صىطخر  .النهر يل  بها ثم يتلر  إلى ساعر الاور

 ،المسىىالب والممالىىب ،الوت مىىن اللىىرن الرابىى  الهءىىر ع تىىوفي فىىي النصىىاةاللارسىىي
دار  ،ومراءعىىه محمىىد هىىلي  غربىىات ،محمىىد ءىىابر عبىىد العىىات الحينىىي .تحليىى : د

بىىىىن  ،يىىىىا وت الحمىىىىو  .ٛٚٔ-ٚٚٔص ص ،معٜٔٙٔ ىىىىى/ٖٔٛٔ،ةاللىىىىا رة ،الللىىىىم
بىىال  ،دار اللارةبيىىروت ،معءىىم البلىىدان ، ىىىعٕٙٙعبىىد اهلل الحمىىو  أبىىو عبىىد اهللةت

 .عٕٙٗص ،ٖج ،تاري ع
 ،ع ىىى٘ٚٚعبىىد اللىىادر بىىن أبىىي الوفىىا  محمىىد بىىن أبىىي الوفىىا ةت ،ع اللرهىىي أبىىو محمىىدٕة

بىال  ،ةاراتهىي ،نهىر ميىر محمىد اتىب خانىه ،الءوا ر المضيه في طبلات الحنليه
أبىي العىدت زيىن الىدين  اسىم بىن  ،ابن  طلوب ا .ٕٗٗوص  ،ٖٓص ،ٔج ،تاري ع

ومطبعىىىىه  ،ماتبىىىىه المثنىىىىى ،ات الحنليىىىىهتىىىىاج التىىىىراءم فىىىىي طبلىىىى ، ىىىىىعٜٚٛ طلوب ىىىىاة
عال  الدين  ،الحميد  .عٚٚٔر م الترءمه ة ،ٓٙص  ،معٕٜٙٔ ،ةب داد ،العاني

طبلىىات  ،معٕٚ٘ٔ ىىى/ٜٜٚو نىىالي زادةةت ،المعىىروا بىىابن الحنىىاعي ،بىىن أمىىر اهلل
 ،مطبعه ديوان الو ا السني ،محي  الت السرحان .د .دراسه وتحلي : أ ،الحنليه
و ص  ،ٔٔٔالترءمىه :  ،ٜٜ – ٜٛص ص  ،ٕج ،معٕ٘ٓٓ/ ىىٕٙٗٔ ،ةب ىداد
علىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىىىىىىلطان  ،اللىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  .ٔٗٔالترءمىىىىىىىىىىىىىىىىىىه:  ،ٔٗٔ – ٓٗٔص 

عبىىد  .دراسىىه وتحليىى : د ،الثمىىار الءنيىىه فىىي أسىىما  الحنليىىه ، ىىىعٗٔٓٔمحمىىدةت
مراىىىىىىز البحىىىىىىوث والدراسىىىىىىات  ،ديىىىىىىوان الو ىىىىىىا السىىىىىىني ،المحسىىىىىىن عبىىىىىىد اهلل أحمىىىىىىد

 .ٛٗٗر م الترءمه  ،ٙ٘٘ص ،ٕج ،معٜٕٓٓ ،ةب داد،ٔط ،ا سالميه
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 ،التءبير في المعءم الابير ، ىعٕٙ٘ةتأبي سعد عبد الاريم بن محمد ،ع السمعانيٖة
 ىىىىىى/ ٜٖ٘ٔ ،ةب ىىىىىداد،ٔط ،رعاسىىىىىه ديىىىىىوان الو ىىىىىاا ،تحليىىىىى : منيىىىىىرة نىىىىىاءي سىىىىىالم

 .ٚٛٙر م الترءمه  ،ٗٛص ،ٕج ،معٜ٘ٚٔ
تىىىىىىاج  ،ابىىىىىىن  طلوب ىىىىىىا .ٕٗٗو ص  ،ٖٓص ،ٔج ،الءىىىىىىوا ر المضىىىىىىيه ،ع اللرهىىىىىىيٗة

ص  ،ٕج ،طبلىىىىات الحنليىىىىه ،الحميىىىىد  .عٚٚٔر ىىىىم الترءمىىىىه ة ،ٓٙص  ،التىىىىراءم
 .ٔٗٔالترءمىىىىىىىىىىىىىه: ،ٔٗٔ – ٓٗٔو ص ص  ،ٔٔٔالترءمىىىىىىىىىىىىىه: ،ٜٜ – ٜٛص 

 ،التءبيىىر ،السىىمعاني .ٛٗٗر ىىم الترءمىىه  ،ٙ٘٘ص ،ٕج ،الثمىىار الءنيىىه ،اللىىار 
 .ٚٛٙر م الترءمه  ،ٗٛص ،ٕج

 ،د ةمىىن علمىىا  اللىىرن السىىادس الهءىىر عمحمىىد بىىن أحمىى ،ع عىىال  الىىدين السىىمر ند ٘ة
عبىد  .دراسه وتحلي  وتعلي : د ،ميزان الصوت في نتاعت العلوت في أصوت اللله

وينظىىىىر  .٘ٔ-ٗٔملدمىىىىه المحلىىىى  ص ص  ،ٔج ،الملىىىىب عبىىىىد الىىىىرحمن السىىىىعد 
 .ٓٗٔ امش: ص  ،ٕج ،طبلات الحنليه ،أيضام: الحميد 

المىروز   ،أبىو سىعد السىمعاني ،ورع السمعاني: و و عبد الاىريم بىن محمىد بىن منصىٙة
 ،وصىىاحب التصىىانيا الاثيىىرة ،محىىدث المهىىر  ، ىىىعٙٓ٘ولىىد فىىي سىىنه ة ،الهىىافعي

 ،عمىىت معءىىم هىىيوخه فىىي عهىىر مءلىىدات ابىىار ،والرحلىىه الواسىىعه ،واللواعىىد ال زيىىرة
 ىات ابىن اثيىر: رحىت إلىى ب ىداد فسىم   ،واان واس  الرحله صدو ا ثله دينىا ءميىت

 ،و ىد نا هىه ابىن الءىوز  فىي المنىتظم ،ها للخطيىب الب ىداد وذيت على تاريخ ،بها
تىىوفى  ،ويطعىن فىىي ءماعىىه مىىنهم ،وذاىر عنىىه أنىىه اىىان يتعصىب علىىى أ ىىت مذ بىىه

 ،البدايىه والنهايىه ،ع ىىٗٚٚإسىماعيت بىن عمىرةت ،ينظر: ابن اثيىر . ىعٕٙ٘سنهة
عبىد الحىي بىن  ،الدمهىلي .ٕٗ٘ص ،ٕٔج ،بال تىاري ع،ةبيىروت ،ماتبه المعىارا

تحلي :عبىىىد اللىىىادر  ،هىىىذرات الىىىذ ب فىىىي أخبىىىار مىىىن ذ ىىىب ، ىىىىعٜٛٓٔد ةتأحمىىى
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ص  ،ٗج ، ىىىعٙٓٗٔ ،دمهى ة،ٔط ،دار بىن اثيىر ،ومحمىود الرنى وط ،الرنى وط
 .ٕٙٓ – ٕ٘ٓص

 ،عىىال  الىىدين السىىمر ند  .ٚٛٙر ىىم الترءمىىه  ،ٗٛص ،ٕج ،التءبيىىر ،السىىمعانيع ٚة
تلىىي الىىدين بىىن  ،يمىىينلىىالم عىىن التم ،ٚٔملدمىىه المحلىى  ص ،ٔج ،ميىىزان الصىىوت
نسىىخه  ، ىىىع مخطوطىىه ةالطبلىىات السىىنيه فىىي تىىراءم الحنليىىهعٓٔٓٔعبىىد اللىىادرةت

 .،عٜٕٛونسىخه ماتبىه نىور عثمانيىه فىي ور ىهة ،عٖٛٛدار الاتب المصىريه ور ىهة
 .ٓٗٔ امش: ص  ،ٕج ،طبلات الحنليه ،وينظر أيضام: الحميد 

 .ٚٛٙر م الترءمه  ،ٗٛص ،ٕج ،التءبير ،السمعاني عٛة
 ، ىىىعٕ٘ٓٓ ،ةبيىىروت ،ٙٔط ،دار العلىىم للماليىىين ،العىىالم ،خيىىر الىىدين ،ع الزرالىىيٜة

 .ٖٚٔص  ،٘ج
 ،اهىا الظنىون ،معٚٙٓٔمصىطلى بىن عبىد اهلل اللسىطنطينيةت ،ع حاءي خليلىهٓٔة

 .ٖٔٚص  ،ٕج ،معٜٜٜٔ ى/ٜٔٗٔ ،ةبيروت ،دار اللار
بىىال  ،ةبيىىروت ،يدار إحيىىا  التىىراث العربىى ،معءىىم المىى للين ،عمىىر رضىىا ،ع احالىىهٔٔة

 .ٕٚٙص ،ٛج ،تاري ع
 ،ابىىن  طلوب ىىا.ٖٜٔر ىىم الترءمىىه  ،ٕٓٚص  ،ٔج ،الءىىوا ر المضىىيه ،ع اللرهىىئٕة

طبلىىىىىات  ،الحميىىىىد  .عٜٛٔر ىىىىم الترءمىىىىه ة ،ٙٙ - ٘ٙص ص  ،تىىىىاج التىىىىراءم
 .ٖٔٔر م الترءمه  ،ٕٓٔ – ٔٓٔص ص  ،ٕج ،الحنليه

 ،ابىن  طلوب ىا .ٕٗٓٔمىهر ىم الترء ،ٕٖٚص  ،ٔج ،الءوا ر المضىيه ،ع اللرهئٖة
 .عٕٕٔر م الترءمه ة ،ٔٗص  ،تاج التراءم

ر ىىم  ،ٜٛٔوص  ،ٜٔ٘ر ىىم الترءمىه ،ٕ٘ص  ،ٔج ،الءىىوا ر المضىيه ،ع اللرهىيٗٔة
 .عٕٓٗر م الترءمه ة ،ٛٚص  ،تاج التراءم ،ابن  طلوب ا .ٜٔ٘الترءمه

 .عٕٓٗر م الترءمه ة ،ٛٚص  ،تاج التراءم ،ابن  طلوب اع ٘ٔة
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اليرسوخيع بىة وذار ا اللرهي  ،وسوخ بلدة من بالد فرغانهخي:نسبه إلى نع النوسو ٙٔة
 ،ٔ٘ص  ،ٔج ،الءىوا ر المضىىيه ،ينظىر اللرهىي ،باليىا  والىرا  فىي طبعىه الهنىىد

بينما نلت الستاذ الداتور محي  ىالت السىرحان عىن الطبعىه  .ٗٙٔر م الترءمه 
لتىاح محمىىد الحلىو فىىي المحللىه مىن الءىىوا ر المضىيه التىىي نهىر ا الىداتور عبىىد ال

والتي لم  ،النوسوخيعبىة مع ٜٛٚٔ ى/ٜٖٛٔمطبعه عيس البابي الحلبي بمصرة
ص  ،ٕج ،طبلىىىىىات الحنليىىىىىه ،الحميىىىىىد ينظىىىىىر:  ،يتيسىىىىىر لنىىىىىا الحصىىىىىوت عليهىىىىىا

 .عٕٔو امش ة ،ٖٖٔر م الترءمه  ،ٕٖٔ-ٖٔٔص
 أبىو الحسىن ،و ىو علىي بىن أبىي باىر بىن عبىد الءليىت اللرغىاني ع صىاحب الهدايىه:ٚٔة

اىىىان مىىىن  ،نسىىىبته إلىىىى مرغينىىىان ةمىىىن نىىىواحي فرغانىىىهع ،بر ىىىان الىىىدين المرغينىىىاني
تىوفي فىي  ،مىن المءتهىدين ،اىان حافظىا ملسىرا محللىا أديبىا ،أاابر فلها  الحنليىه

بدايىىىىىه المبتىىىىىد  فىىىىىي الللىىىىىهع وهىىىىىرحه ةومىىىىىن تصىىىىىانيله: اتىىىىىاب  ، ىىىىىىعٖٜ٘سىىىىىنه ة
 ،ٔج ،بلىات الحنليىهط ،ينظىر: اللرهىي .اتابةالهدايه في هرح البدايهع وغير مىا

ر ىىىىىىم  ،ٕٗص ،تىىىىىىاج التىىىىىىراءم ،ابىىىىىىن  طلوب ىىىىىىا .ٛ٘ٓٔ ر ىىىىىىم الترءمىىىىىىه ،ٖٖٛص
 .ٕٗٔالترءمه 

سىىاان ثانيىىه بعىىد) واوع ع مىىرو:ٛٔة تلتىىدح بهىىا  ،المىىرو: الحءىىارة البىىيض ،ةبلىىته أولىىه وا 
ومىىرو  ،و ىي مىدينتان: مىرو الىروذ ةبضىىم الىرا  المهملىه وبالىذات المعءمىهع ،النىار

واال مىىا مىىن بىىالد  ،هىىين المعءمىىه واسىىر الهىىا  بعىىد ا ءىىيمعالهىىا ءان ةبلىىته ال
 ،فمعنىىىىى مىىىىرو الىىىىروذ واد  المىىىىرج أو النهىىىىر ،والمىىىىرو باللارسىىىىيه المىىىىرج ،فىىىىارس

و ىىىي صىىى يرة بالنسىىىبه إلىىىى مدينىىىه مىىىرو الهىىىا ءان والتىىىي  ،لو وعهىىىا علىىىى النهىىىر
خىىرج  ،و ىىذ) أهىىهر مىىدن خراسىىان وبينهمىىا خمسىىه أيىىام ،معنا ىىا مىىرج نلىىس الملىىب

وبىىين مىىرو ونيسىىابور  ،لىى  مىىن أ ىىت اللضىىت ينسىىبون مىىروروذ  ومىىروذ منهىىا خ
لى بل  ماعه واثنان وعهرون  ،سبعون فرسخا ومنها إلى سرخس ثالثون فرسخا وا 
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عبىىىىىىد اهلل بىىىىىىن عبىىىىىىد العزيىىىىىىز  ،الباىىىىىىر ينظىىىىىىر:  .فرسىىىىىىخا اثنىىىىىىان وعهىىىىىىرون منىىىىىىزال
تحليى : مصىطلى  ،معءم ما استعءم مىن أسىما  الىبالد والمواضى  ،/ ىعٛٚٗةت
 – ٕٙٔٔص ص  ،ٗج ، ىىىىىعٖٓٗٔ ،ةبيىىىىروت ،ٖط ،عىىىىالم الاتىىىىب ،سىىىىلاال

 .ٖٔٔ-ٕٔٔص ص  ،٘ج ،معءم البلدان ،يا وت الحمو  .ٕٚٔٔ
 .ٗٙٔر ىىىىىىم الترءمىىىىىىه  ،ٕ٘ – ٔ٘ص ص  ،ٔج ،الءىىىىىىوا ر المضىىىىىىيه ،اللرهىىىىىىيع ٜٔة

 .ٖٖٔر م الترءمه  ،ٕٖٔ-ٖٔٔص ص ،ٕج ،طبلات الحنليه ،الحميد 
لهىىين المعءمىىه و خىر) نىىونع مدينىىه بمىىا ورا  النهىىر ااهانةباالااهىاني: نسىىبه إلىىى  عٕٓة

ص  ،ٗج ،معءىىىم البلىىىدان ،ينظىىىر: يىىىا وت الحمىىىو  .علىىىى بابهىىىا واد  أخسىىىياث
ر ىىم  ،ٗٛص  ،تىىاج التىىراءم ،و ىىد وردت بهىىذا الللىىظ عنىىد : ابىىن  طلوب ىىا .ٖٓٗ

ر ىىىىىم الترءمىىىىىه  ،ٖٙٔص ،ٕج ،طبلىىىىىات الحنليىىىىىه ،الحميىىىىىد  .عٕٕٙالترءمىىىىىه ة
ٔ٘ٚ. 

ورا   ،و ىي مدينىه ابيىرة فىي أوت بىالد تراسىتان ،عو  بالسين المهملهع ااسان: ةير ٕٔة
 ،وعلىىىى بابهىىىا واد  أخسىىىياث ،ولهىىىا  لعىىىه حصىىىينه ،ورا  الهىىىاش ،نهىىىر سىىىيحون

واانت مدينه عامرة   له اثيرة الخيرات واسعه الساحات متهدلىه الهىءار حسىنه 
وص  ،ٜٕ٘ص ،ٗج ،معءىم البلىدان ،النىواحي وال طىار ينظىر: يىا وت الحمىو 

ر م  ،ٕٗٗص ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،اللرهي ووردت بهذا الللظ عند : .ٖٓٗ
 ،اللىىىار  .عٖ ىىىامشة ،ٖٙٔص ،ٕج ،طبلىىىات الحنليىىىه ،الحميىىىد  .ٓٗالترءمىىه 

 .٘ٓٚص ،ٕج ،الثمار الءنيه
تىاج  ،ابن  طلوب ا .ٓٗر م الترءمه  ،ٕٗٗص ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،اللرهيع ٕٕة

ص  ،ٕج ،طبلىىات الحنليىىه ،الحميىىد  .عٕٕٙه ةر ىىم الترءمىى ،ٗٛص  ،التىىراءم
ص  ،ٕج ،الثمىىىىىىىىىار الءنيىىىىىىىىىه ،اللىىىىىىىىىار  .ٚ٘ٔر ىىىىىىىىىم الترءمىىىىىىىىىه  ،ٜٙٔ-ٗٙٔص
 .ٚٓٚ-٘ٓٚص
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 .٘ٓٚص ص ،ٕج ،الثمار الءنيه ،ع اللار ٖٕة
و ىىو الملىىب العىىادت نىىور الىىدين أبىىو اللاسىىم محمىىود بىىن الملىىب ع نىىور الىىدين محمىىود: ٕٗة

سىىعيد زناىىي المللىىب بالهىىهيد بىىن الملىىب  سىىيم الدولىىه عمىىاد الىىدين أبىىي  ،التابىىب
ولىىىىد سىىىىنه  ،المللىىىىب بلسىىىىيم الدولىىىىه التراىىىىي السىىىىلءو ي مىىىىوال م ،  سىىىىنلر التابىىىىب

وتعلىىم  ،نهىىأ فىىي الالىىه والىىد) صىىاحب حلىىب والموصىىت وغير مىىا ، ىىع بحلىىبٔٔ٘ة
عارفىا بالللىه علىى  ،واىان هىهما هىءاعا ذا  مىه عاليىه ،اللر ن واللروسيه والرمي

 . ىىىعٜٙ٘تىىوفي سىىنه ة ،سىىم  الحىىديث وأسىىمعه طلبىىا لاءىىرو  ،مىىذ ب أبىىي حنيلىىه
 ،الاامىىت فىىي التىىاري  ، ىىىعٖٓٙعلىىي بىىن محمىىدة ،أبىىو الحسىىن ،ينظىىر: ابىىن الثيىىر

 ،ٓٔج ، ىىع٘ٔٗٔةبيىروت/  ،ٕط،دار الاتب العلميىه ،تحلي : عبد اهلل اللاضي
 ،ٕٛٚ - ٕٚٚص ص ،ٕٔج ،البدايىىىه والنهايىىىه ،ابىىىن اثيىىىر .ٚ٘-٘٘ص ص

 .ٖٕٛوص
الىىدين السرخسىىي: و ىىو محمىىد بىىن محمىىد بىىن محمىىد المللىىب برضىىي الىىدين  ع رضىىيٕ٘ة

أخىىذ  ،ا مىىام الابيىىر الءىىام  للعلىىوم العلليىىه والنلليىىه ،وبر ىىان ا سىىالم السرخسىىي
 ىدم حلىب  ،العلم عن الصدر الهىهيد حسىام الىدين عمىر بىن عبىد العزيىز بىن مىازة

ب عليىىه ءماعىىه فتعصىى ،ودرس بالمدرسىىه النوريىىه والحالويىىه بعىىد محمىىود ال زنىىو 
ونسىىبو) إلىىى التلصىىيرألا اتابىىه المحىىيط وسىىما) بىىالمحيط الرضىىو  تمييىىزام لىىه عىىن 

ينظىىر:  . ىىىعٗٗ٘تنىىاوت فيىىه عامىىه مسىىاعت الحنليىىه تىىوفي سىىنهة ،المحىىيط البر ىىاني
 ،تىىىىىىاج التىىىىىىراءم ،ابىىىىىىن  طلوب ىىىىىىا .ٖٗٙص  ،ٔج ،الءىىىىىىوا ر المضىىىىىىيه ،اللرهىىىىىىي

ر ىىىىم الترءمىىىىه  ،ٕٚٔ-ٓٚٔص ص ،ٕج ،طبلىىىىات الحنليىىىىه ،الحميىىىىد  .ٛ٘ص
 .ٓٚٔص ،ٔو امش ،ٛ٘ٔ

ص  ،ٕج ،الثمىىىار الءنيىىىه ،اللىىىار  .ٜٙٔص ،ٕج ،طبلىىىات الحنليىىىه ،الحميىىىد ع ٕٙة
ٚٓٚ. 
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ص  ،تىىىىاج التىىىىراءم ،ابىىىىن  طلوب ىىىىا .ٕٙٗص ،ٔج ،الءىىىىوا ر المضىىىىيه ،اللرهىىىىي عٕٚة
بىىداع  الصىىناع  فىىي  ، ىىىعٚٛ٘أبىىو باىىر بىىن مسىىعود بىىن أحمىىدةت ،الااسىىاني .ٗٛ

 ،دار المعرفىىىىىىىىىىه ،يىىىىىىىىىى : محمىىىىىىىىىىد خيىىىىىىىىىىر طعمىىىىىىىىىىه حلبىىىىىىىىىىيتحل ،ترتيىىىىىىىىىىب الهىىىىىىىىىىراع 
 .ٚص ،معٕٓٓٓ ى/ٕٓٗٔ،ةبيروت،ٔط

ابن  .ٕٚٔر م الترءمه ،ٜٕٚ -ٕٛٚص ص  ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،ع اللرهيٕٛة
 ،ٓٗٔص  ،ٕج ،طبلىىىات الحنليىىىه ،الحميىىىد  .ٗٛص  ،تىىىاج التىىىراءم ، طلوب ىىىا
 .ٜٙٔوص  ،ٔٗٔص ٖو امش

 ،ٕٖٕر ىىىم الترءمىىىه ،ٜٔٔ – ٛٔٔص ص  ،ٔج ،الءىىىوا ر المضىىىيه ،ع اللرهىىىيٜٕة
ر ىىىىىىىىم  ،ٖٚٔ -ٕٚٔص ص ،ٕج ،طبلىىىىىىىىات الحنليىىىىىىىىه ،الحميىىىىىىىىد  .ٕٓٚوص 

 .ٜ٘ٔالترءمه 
 .ٕٛٚص  ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،اللرهيع ٖٓة
 .٘ٛص ،ٕج ،التءبير في المعءم الابير ،السمعاني عٖٔة
 .ٚص ،ٔج ،بداع  الصناع  ،الااساني عٕٖة
ابىن  وينظىر أيضىام: .ٗٛر ىم الترءمىه  ،ٕٛص ،ٕج ،الءىوا ر المضىيه ،اللرهيع ٖٖة

 .عٚٚٔر م الترءمه ة ،ٓٙص  ،تاج التراءم ، طلوب ا
 .ٖٔٚص  ،ٕوج ،ٖٚٔ -ٖٙٔص ص  ،ٔج،اها الظنون ،ع حاءي خليلهٖٗة
 .ٕٚٙص  ،ٛج ،معءم الم للين ،احاله .ٖٚٔص ،٘ج ،أعالم ،ع الزراليٖ٘ة
طبلىىات  ،الحميىىد  .عٚٚٔر ىىم الترءمىىه ة ،ٓٙص  ،تىىاج التىىراءم ،ع ابىىن  طلوب ىىاٖٙة

 -ٖٙٔص ص  ،ٔج،اهىىىا الظنىىىون ،حىىىاءي خليلىىىه .ٓٗٔص ،ٕج ،الحنليىىىه
معءىىىىىىىىىم  ،احالىىىىىىىىىه .ٖٚٔص ،٘ج ،أعىىىىىىىىىالم ،الزرالىىىىىىىىىي .ٖٔٚص ،ٕوج ،ٖٚٔ

 .ٕٚٙص  ،ٛج ،الم للين
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ميىىزان  ،السىىمر ند  .ٖٚٔ -ٖٙٔص ص  ،ٔج،اهىىا الظنىىون ،ع حىىاءي خليلىىهٖٚة
 .٘ٗص  ،ٔج ،ملدمه المحل  ،الصوت

 .ٕٗٗص ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،ع اللرهيٖٛة
اهىا  ،حىاءي خليلىه .ٔ ىامش ر ىم ،ٓٗٔص ،ٕج ،طبلىات الحنليىه ،ع الحميد ٜٖة

 .ٕٚٙص  ،ٛج ،معءم الم للين ،احاله .ٖٔٚص  ،ٕج،الظنون
عبىد الملىب  .دراسىه وتحليى  وتعليى : د ،ميىزان الصىوت ،ع عال  الدين السمر ند ٓٗة

 .ٔٙ-ٓٙص ملدمه المحل  ص  ،ٔج ،عبد الرحمن السعد 
طبلىىىات  ،الحميىىىد  .عٚٚٔر ىىىم الترءمىىىه ة ،ٓٙص ،تىىىاج التىىىراءم ،ع ابىىىن  طلوب ىىىأٗة

ص  ،ٕج،اهىا الظنىون ،حىاءي خليلىه .ٔ ىامش ر ىم ،ٓٗٔص ،ٕج ،الحنليه
ٗ٘٘. 

 .ٕٕٔص  ،ٔج،اها الظنون ،ع حاءي خليلهٕٗة
 .ٕ٘ -ٔ٘ص ص ،ملدمه المحل  ،ٔج،ميزان الصوت،ع عال  الدين السمر ند ٖٗة
ماتبىىىىىىه النهضىىىىىىه  ،سىىىىىىالءله إيىىىىىىران والعىىىىىىرا  ،عبىىىىىىد المىىىىىىنعم ةالىىىىىىداتورع ،سىىىىىىنينع حٗٗة

ص  ،معٜٜ٘ٔ،ةاللىىىىىىا رة،ٔط ،مطبعىىىىىىه التىىىىىىأليا والترءمىىىىىىه والنهىىىىىىر ،المصىىىىىىريه
 .ٛٔ-ٚٔص

 ،مءلىه المى رخ العربىي ،الدوله السامانيه والدوله ال زنويىه ،الداتورعةحسين ،ع أمين٘ٗة
سىىىىالءله العىىىىرا   ،ينحسىىىىن .ٕٔص ،عمٜٚٛٔ ،ةب ىىىىداد ،العىىىىدد الخىىىىامس عهىىىىر

يران  .ٜٕ-ٕٛص ص ،وا 
المنىىتظم فىىي تىىاري   ، ىىىعٜٚ٘أبىىو اللىىرج عبىىد الىىرحمن بىىن علىىيةت ،ع ابىىن الءىىوز ٙٗة

 .٘ٓٔ-ٗٓٔص ص،ٛج، ىعٖٛ٘ٔ ،ةبيروت،ٔط ،دار صادر ،الملوب والمم
 ىىىى ٖٙٗةحىىىوادث  ٔٙ٘و ص ٖٔ٘ص ،ٜج ،الاامىىىت فىىىي التىىىاري  ،ع ابىىىن الثيىىىرٚٗة

 . ىعٔٗٗوحودث 
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 .٘ٚ٘ص ،ٜج ،ن .ع مٛٗة
ع ملاهىىا): و ىىو السىىلطان ملاهىىا) بىىن ألىىب ارسىىالن بىىن داود خلىىا والىىد) فىىي الملىىب ٜٗة

و ىىد هىىء   ،و ىىو فىىي السىىابعه عهىىرة او الثامنىىه عهىىرة مىىن عمىىر) ، ىىىع٘ٙٗسىىنه ة
 ،وحلىىر التىىرع وأ ىىام الءسىىور وحصىىن المىىدن ،العلىىم رغىىم توءهىىه لاعمىىات الحربيىىه

يىىه والعلليىىه بمعونىىه وزيىىر) نظىىام الملىىب امىىا ولىى  بالللىىب وهىىء  دراسىىه العلىىوم الدين
الىىىىىىىىىذ  انهىىىىىىىىىأ المدرسىىىىىىىىىتين النظىىىىىىىىىاميتين فىىىىىىىىىي ب ىىىىىىىىىداد ونيسىىىىىىىىىابور تىىىىىىىىىوفي سىىىىىىىىىنه 

اختصىىىار  ،اللىىىته بىىىن علىىىي الصىىىلهاني ،ةينظىىىر: البنىىىدراني .معٕٜٓٔ ىىىى/٘ٛٗة
دار الفىىىا   ،تىىىاري  دولىىىه  ت سىىىلءو  لمحمىىىد بىىىن محمىىىد بىىىن حامىىىد الصىىىلهاني

حسىىىىىن إبىىىىىرا يم  ،حسىىىىىن .ٖٚ -ٓٚص ص ،معٜٛٚٔ ،ةبيىىىىىروت،ٕط ،الءديىىىىىدة
ماتبه النهضه  ،تاري  ا سالم السياسي والديني والثلافي واالءتماعي ،ةالداتورع
 .ٕٚ-ٕ٘ص ص ،ٗج،عٕٜٛٔ ،ةاللا رة،ٕط ،المصريه

و ىىىي مدينىىىه و ىىىر   ،ع ااهىىى ر: بالتلىىىا  السىىىاانين والهىىىين المعءمىىىه وال ىىىين أيضىىىام ٓ٘ة
 ،و ىىي فىىي وسىىط بىىالد التىىربوتلىىب النىىواحي  ،ورسىىاتي  يسىىافر إليهىىا مىىن سىىمر ند

معءم  ،يا وت الحمو  ةينظر: .وينسب إليها عدد من العلما  ،وأ لها مسلمون
 .عٖٓٗص ،ٗج ،البلدان

 ،اعتنىىىىا  محمىىىىد إ بىىىىات ،أخبىىىىار الدولىىىىه السىىىىلءو يه ،ناصىىىىر بىىىىن علىىىىي ،ع الحسىىىىينٔ٘ة
 .ٙٙ-٘ٙص ص ،معٖٖٜٔ ،ةال ور

عامىىىت السىىىالءله علىىىى احمىىىد خىىىان: ويعىىىرا بىىىى ةأحمىىىد خىىىان الثىىىاني بىىىن خضىىىرع  عٕ٘ة
ةينظىىر:  . ىىىعٛٛٗو تىىت فىىي الحىىرم سىىنه ة  ىىىعٕٛٗأسىىر) ملاهىىا) سىىنه ة ،سىىمر ند

 .ٖٕٗو ص ٕٚٔ-ٔٚٔص ص ،ٓٔج ،الاامىىىىىىت فىىىىىىي التىىىىىىاري  ،ابىىىىىىن الثيىىىىىىر
 ،معءىىم النسىىاب والسىىرات الحاامىىه فىىي التىىاري  ا سىىالمي ،المستهىىر  ،زامبىىور

 .عٕٖٔص ،معٜٔ٘ٔ،ةاللا رة ،ءامعه ف اد الوت
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 .ٖٕٗو ص ٕٚٔ-ٔٚٔص ص ،ٓٔج ،الاامت في التاري  ،بن الثيرع اٖ٘ة
منهىىىورات دار  ،المىىىدن فىىىي ا سىىىالم حتىىىى العصىىىر العثمىىىاني ،هىىىاار ،ع مصىىىطلىٗ٘ة

 .ٖٗٗص ،ٕج ،معٜٛٛٔ ،ةالاويت ،ٔط ،السالست
وتاتىب الصى د بالسىين ماىان الصىاد أ   ،ع ص ديا: ويراد بها الصى د أو صى ديانا٘٘ة

وتسىىمى  ،لخصىىبه فيمىىا بىىين نهىىر  ءيحىىون وسىىيحونويهىىمت الرض ا ،ةالسىى دع
وصىىى د  ،صىىى د سىىىمر ند ،و يىىىت  مىىىا صىىى دان ،و صىىىبتها سىىىمر ند ،بنهىىىر الصىىى د

ال تبىىين اللريىىه  ،و ىىي عبىىارة عىىن  ىىر  متصىىله ،وتعىىدان  صىىبتي الصىى د ،بخىىار 
اثيىىرة الهىىءار  ،فهىىي مىىن أطيىىب ارض اهلل ،حتىىى تأتيهىىا اللتحىىاا الهىىءار بهىىا

ةينظىىر:  .واليهىىا ينسىىب طاعلىىه مىىن أ ىىت العلىىم ،الطيىىار غزيىىرة النهىىار متءاوبىىه
 ،معءىىىىم البلىىىىدان ،يىىىىا وت الحمىىىىو  .٘ٙٔص ،المسىىىىالب والممالىىىىب ،ا صىىىىطخر 

 .عٓٔٗ-ٜٓٗص ص ،ٖج
 ،تىىىاري  بخىىىار  منىىىذ أ ىىىدم العصىىىور حتىىىى العصىىىر الحاضىىىر ،ارمينىىىوس ،ع فىىىامبر ٙ٘ة

 ،الخهىىابيحيىىى  .وراءعىىه و ىىدم لىىه د ،احمىىد محمىىود السىىاداتي .ترءمىىه وتعليىى  د
 .ٙٗ-٘ٗص ص ،معٜ٘ٙٔ ،ةاللا رة ،هراه ا عالنات الهر يه

الحراىىه اللاريىىه فىىي بخىىار  فىىي اللىىرنين الثالىىث  ،طىىار  فتحىىي سىىلطان ،ع الىىدليميٚ٘ة
ةءامعىىه  ،اليىىه اآلداب ،رسىىاله داتىىورا) فىىي التىىاري  ا سىىالمي ،والرابىى  الهءىىريين

 .ٙٛٔص ،معٜ٘ٛٔب داد/ 
 .ٕ٘ص ،تاري  بخار  ،ع فامبر ٛ٘ة
 .ٕٙٔص ،المسالب والممالب،ا صطخر .ٜٖٛص ،صورة الرض ،ع ابن حو تٜ٘ة

 .ٔٛٗص ،بلدان الخالفه الهر يه ،لسترنت
 ،المسىىىىىىىالب والممالىىىىىىىب ،ا صىىىىىىىطخر  .ٚٓٗص ،صىىىىىىىورة الرض ،ع ابىىىىىىىن حو ىىىىىىىتٓٙة

 .ٛٚٔص
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دار الاتىب  ،تاري  ب ىداد ، ىعٖٙٗاحمد بن علي أبو بارةت ،ع الخطيب الب داد ٔٙة
 ،الاامت في التاري  ،ابن الثير .ٕٙٔص ،ٗٔج ،بال تاري ع ،يروتةب ،العلميه

 .ٖٚٔص ،ٚج ،المنتظم ،ابن الءوز  .٘ٗص ،ٔٔج
 .ٔٙٔص ،المسالب والممالب،ا صطخر .ٖ٘ٛص ،صورة الرض ،ع ابن حو تٕٙة
 .ٗٓ٘-ٖٓ٘ص ص ،بلدان الخالفه الهر يه ،ع لسترنتٖٙة
 .٘٘ص ،ٓٔج ،الاامت في التاري  ،ع ابن الثيرٗٙة
 ،علمىىىىا  النظاميىىىىات ومىىىىدارس المهىىىىر  ا سىىىىالمي ،نىىىىاءي ةالىىىىداتورع ،ع معىىىىروا٘ٙة

 .ٜٔص ،معٖٜٚٔ ى/ٖٜٖٔ ،ةب داد ،مطبعه ا رهاد
 .ٜٔٙ-ٜٓٙص ص ،ٕج ،المدن في ا سالم ،ع مصطلىٙٙة
تحليىى : محمىىد  ،معءىىم ملىىاييس الل ىىه ، ىىىعٜٖ٘أحمىىد بىىن فىىارس ةت ،ع ابىىن زاريىىاٚٙة

 ،بيىروتة،ٔط ،دار إحيا  التراث العربي ،نوفاطمه محمد أصال ،عوض مرعب
 .ٖ٘٘ص ،عمٕٔٓٓ ى/ٕٕٗٔ

تحليى :  ،تىاج العىروس مىن ءىوا ر اللىاموس ،محمىد مرتضىى الحسىيني ،الزبيد  عٛٙة
 .ٖٕٕص ،ٕٚج،بىىىال تىىىاري ع ،ةبيىىىروت ،دار الهدايىىىه ،مءموعىىىه مىىىن المحللىىىين

فهمىي تحليى  وتعريىب: المحىامي  ،درر الحاام هرح مءله الحاام ،علي ،حيدر
 .ٕص ،ٖج ،بال تاري ع ،ةبيروت ،دار الاتب العلميه ،الحسيني

محمىىىىد بىىىىن ماىىىىرم  ،ابىىىىن منظىىىىور .ٖ٘٘ص ،معءىىىىم ملىىىىاييس الل ىىىىه ،ع ابىىىىن زاريىىىىاٜٙة
 .ٛٗٗ ،ٓٔج.بال تىاري ع ،ةبيروت،ٔط ،دار صادر ،لسان العرب ، ىعٔٔٚةت

 ، ترتيىب ةالىزاو  ،اللاموس المحىيط ، ىعٚٔٛمحمد بن يعلوبةت ،الليروز  باد 
الىىىدار العربيىىىه  ،علىىىى طريلىىىه المصىىىباح المنيىىىر وأسىىىاس البالغىىىه ،الطىىىا ر احمىىىدع

 .ٗٓٚص ،ٕج ،معٜٓٛٔ ،ةليبيا،ٖط ،للاتاب
 .ٕص ،ٖج ،درر الحاام ،ع حيدرٓٚة
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 .عٕٖاآليه ة ،ع سورة طهٔٚة
 .ٖ٘٘ص ،معءم ملاييس الل هم  ،ع ابن زاريإٚة
موسىىىوعه  ،عهىىىر الهءىىىر عمحمىىىد بىىىن علىىىي ةتىىىوفي فىىىي اللىىىرن الثىىىاني  ،ع التهىىىانو ٖٚة

عبىىد اهلل  .ترءمىىه: د ،تحليىى :علي دحىىروج ،اهىىاا اصىىطالحات اللنىىون والعلىىوم
 ،ٔج ،عمٜٙٙٔ ،بيىىروتة،ٔط ،نهىىر ماتبىىه لبنىىان ،ءىىورج زينىىاني.د.و ،الخالىىد 

دسىتور العلمىا   ،اللاضي عبد النبي بىن عبىد الرسىوت ،الحمد نار  .ٕٙٓٔص
يىىى  وتعريىىىب عباراتىىىه اللارسىىىيه: تحل ،أو ءىىىام  العلىىىوم فىىىي اصىىىطالحات اللنىىىون

 ،معٕٓٓٓ ىىىىى/ ٕٔٗٔ،ةبيىىىىروت ،ٔط،دار الاتىىىىب العلميىىىىه ،حسىىىىن  ىىىىاني فحىىىىص
 .ٔ٘ٔص ،ٕج

 .ع٘ٗٓٔمادةة ،ٕص ،ٖج ،درر الحاام ،ع حيدرٗٚة
حاهىيه رد المختىار علىى الىدر المختىار  ، ىىعٕٕ٘ٔمحمىد أمىين ةت ،ع ابن عابدين٘ٚة

 ىى ٕٔٗٔ ،بيىروتة ،ٕط ،اىردار الل ،هرح تنوير البصارةحاهيه ابىن عابىدينع
 مىىىىىىىىىىىىىىىىادة ،ٕص ،ٖج ،درر الحاىىىىىىىىىىىىىىىىام ،حيىىىىىىىىىىىىىىىدر .ٜٜٕص .،ٗج ،عمٕٓٓٓ -
 .ع٘ٗٓٔة

م نىىىىىي المحتىىىىىاج إلىىىىىى معرفىىىىىه أللىىىىىاظ  ، ىىىىىىعٜٜٚمحمىىىىىد الخطيىىىىىب ةت ،ع الهىىىىىربينيٙٚة
 .ٕٔٔص ،ٕج ،عبال تاري  ،بيروتة ،دار اللار ،المنهاج

دار  ،والهىرح الابيىر الم نىي ، ىعٕٓٙعبد اهلل بن أحمد ةت ،ع ابن  دامه الملدسيٚٚة
علىىىىىي بىىىىىن سىىىىىليمان  ،المىىىىىرداو  .ٖص ،٘ج ، ىىىىىىع٘ٓٗٔ ،بيىىىىىروتة ٔط،اللاىىىىىر
ا نصاا في معرفه الراءه من الخالا علىى مىذ ب ا مىام أحمىد  ، ىع٘ٛ٘ةت

بىىال  ،ةبيىروت ،دار إحيىا  التىىراث العربىي ،تحليى : محمىىد حامىد الللىي ،بىن حنبىت
 .ٚٓٗص ،٘ج ،تاري ع
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منصىىىىىىىىىىىور بىىىىىىىىىىىن يىىىىىىىىىىىونس  ،البهىىىىىىىىىىىوتي .ٚٓٗص ،٘ج ،ا نصىىىىىىىىىىىاا ،ع المىىىىىىىىىىىرداو ٛٚة
 ، ىىىعٜٖٓٔ ،ةالريىىاض ،ماتبىىه الريىىاض الءديىىدة ،الىىروض المربىى  ، ىىىعٔ٘ٓٔةت
 .ٕٓٙص ،ٕج

االختيىىىىىار لتعليىىىىىت  ، ىىىىىىعٖٛٙعبىىىىىد اهلل بىىىىىن محمىىىىىود ةت ،ع ابىىىىىن مىىىىىودود الموصىىىىىليٜٚة
 ،ٖج ،عمٜ٘ٚٔ ىى/ٜٖ٘ٔ ،بيروتة،ٖط ،دار المعرفه للطباعه والنهر ،المختار

 .ٔٔص
دار الهىىى ون  ،التعريلىىىات ، ىىىىعٙٔٛعلىىىي بىىىن محمىىىدةت ،أبىىىو الحسىىىن ،ءىىىانيع الءر ٓٛة

 ، ىىىىعٜٛٚ اسىىىم بىىىن عبىىىد اهللةت ،اللونىىىو  .ٖٚص ،معٜٙٛٔ ،ةب ىىىداد ،الثلافيىىىه
أحمىد بىن  .تحليى  : د ،أنيس الللهىا  فىي تعريلىات الللىاظ المتداولىه بىين الللهىا 

 .ٖٜٔص ،ٔج، ىعٙٓٗٔ ،ةءدة ،ٔط ،دار الوفا  ،عبد الرزا  الابيسي
 .ٜٜٕص.،ٗج ،حاهيه ابن عابدين ،ابن عابدين عٔٛة
دار  ،المبسىوط ، ىىعٖٛٗمحمد بن أحمىد بىن أبىي سىهت ةت ،أبو بار ،ع السرخسيٕٛة

 ،ابىىن  دامىىه الملدسىىي .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔص ص ،ٔٔج ، ىىىعٙٓٗٔ،ةبيروت،المعرفىىه
 .ٜٓٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير

 .عٕٔاآليه ة ،ع سورة النسا ٖٛة
 .عٕٗيه ةاآل ،ع سورة صٗٛة
الم نىي  ،ابن  دامىه الملدسىي .ٚٔٔص ،٘ٔج ،الءام  لحاام اللر ن ،ع اللرطبي٘ٛة

 .ٜٓٔص ،٘ج ،والهرح الابير
 ، ىىىعٕٕٖٔهىىرا الحىى  محمىىد أهىىرا ةتىىوفي  بىىت  ،أبىىو عبىىد الىىرحمن ،ع الصىىديليٙٛة

دار  ،تحليىىى : عبىىىد الىىىرحمن محمىىىد عثمىىىان ،عىىىون المعبىىىود هىىىرح سىىىنن أبىىىي داود
ر ىىىم  ،ٜٕٔص ،ٜج ،معٕٓٓٓ ىىىى/ٕٔٗٔ،ةبيىىىروت ،ٔط ،ربىىىيإحيىىىا  التىىىراث الع
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 ،٘ج ،الم ني والهىرح الابيىر ،ابن  دامه الملدسي .ع والنص لهٖٖٔٛالحديث ة
 .ٜٓٔص

علىىىىىىي بىىىىىىن أبىىىىىىي باىىىىىىر  ،الميرغينىىىىىىاني .ٔ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىىىىىوط ،ع السرخسىىىىىىيٚٛة
هىىىىىراه ومطبعىىىىىه البىىىىىابي الحلبىىىىىي  ،الهدايىىىىىه هىىىىىرح بدايىىىىىه المبتىىىىىدئ ، ىىىىىىعٖٜ٘ةت

 ،بىىداع  ،الااسىىاني .ٖص ،ٖج،بىىال تىىاري ع ،مصىىرة ،طبعىىه الخيىىرةال ،وهىىراا )
 .٘ٛص ،ٙج

 .ٜٓٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسيٛٛة
 ،ٖج ،االختيىىار ،ابىىن مىىودود الموصىىلي .ٔ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىوط ،ع السرخسىىيٜٛة

 .ٜٕٛص ،ٗج ،حاهيه رد المحتار ،ابن عابدين .ٕٔ-ٔٔص ص
م سسىىىه  ،الهىىراات فىىي الهىىىريعه ا سىىالميه ،ور عبىىىد العزيىىز عىىىزةالىىدات ،ع الخيىىاطٜٓة

اللسىم  ،معٜٜٗٔ ،ةبيىروت وَعمىان ،ودار البهىير فىي َعمىان ،الرساله في بيروت
 .ٗٙص  ،الوت

 .عٛٚةاآليه ،ع سورة الحتٜٔة
 .عٛ٘ٔاآليهة ،ع سورة البلرةٕٜة
 سىىىىىىالمي الللىىىىىىه ا ،و بهةالىىىىىىداتورع ،الزحيلىىىىىىي .ٛ٘ص ،ٙج ،بىىىىىىداع  ،ع الااسىىىىىانيٖٜة

 ،٘ج ،معٜٜٚٔ ىىىىى/ٛٔٗٔ ،ةبيروت،معدلىىىىه ٗط ،دار اللاىىىىر المعاصىىىىر ،وأدلتىىىىه
 .ٖٚٚٛص

 .٘ص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٜٗة
 .ٚٓٗص ،٘ج ،ا نصاا ،المرداو  .ٔ٘ٔص  ،ٔٔج ،المبسوط ،ع السرخسيٜ٘ة

ابىىىىىن  .ٖص ،ٖج ،الهدايىىىىىه ،الميرغينىىىىىاني .ٜٓص  ،ٙج ،بىىىىىداع  الصىىىىىناع  ،الااسىىىىىاني
 .ٜٓٔص  ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،لملدسي دامه ا

 .٘ٔص،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٜٙة
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 ،مسىىىند أحمىىىىد ، ىىىىع ٕٔٗأبىىىو عبىىىد اهلل الهىىىيباني ةت ،ا مىىىام أحمىىىد ،ع ابىىىن حنبىىىتٜٚة
 ،عٕٖٖٕٔر ىم الحىىديثة ،ٖٗٙص،٘ج ،تىاري ع بىىال ،ةمصىر ،م سسىه  رطبىه

صىلى اهلل  ن َأْصىَحاِب النبىيروا) ا مام أحمد بسند) عن أبي خراش عىن َرُءىٍت مى
 .عليه وسلم

 .ٜٜٕص ،ٗج ،حاهيه ابن عابدين ،ع ابن عابدينٜٛة
 .ٜٓص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،الااساني .٘صٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٜٜة
 .٘ص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٓٓٔة
 .ٜٓص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانئٓٔة
 .ٔ٘ٔص ،ٔٔج،المبسىوط ،السرخسىي .٘ص ،ٖج،الللهىا تحلىه  ،ع السمر ند ٕٓٔة

 .ٖص ،ٖج ،الهدايه ،المرغيناني
 .ٔ٘ٔص  ،ٔٔج ،المبسوط ،ع السرخسيٖٓٔة
هرح فته اللىدير علىى  ، ىعٔٙٛمحمد بن عبد الواحد السيواسيةت ،ع ابن الهمامٗٓٔة

 ،ةبيىىىىىىىىىروت ،ٔط ،دار الاتىىىىىىىىىب العلميىىىىىىىىىه ، ىىىىىىىىىىعٖٜ٘الهدايىىىىىىىىىه للميرغينىىىىىىىىىانيةت
 .٘ٗٔص  ،ٙج ، ىعٕٗٗٔم/ٖٕٓٓ

الىىىىىدر المختىىىىىار هىىىىىرح تنىىىىىوير  ، ىىىىىىعٛٛٓٔت ةمحمىىىىىد بىىىىىن علىىىىىي  ،ع الحصىىىىىلاي٘ٓٔة
 .ٜٜٕص.،ٗج ،معٖٙٛٔ ،ةبيروت ٕط ،دار اللار ،البصار

 .ٜٜٕص.،ٗج ،حاهيه ابن عابدين ،ع ابن عابدينٙٓٔة
 .ٖص ،ٖج ،الهدايه ،ع المرغينا نيٚٓٔة
 .ٜٓص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانيٛٓٔة
 .ٜٜٕص.،ٗج ،حاهيه ابن عابدين ،عابدين ع ابنٜٓٔة
 .٘ص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٓٔٔة
 .ٜٓص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانئٔٔة
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 .ٔ٘ٔص  ،ٔٔج ،المبسوط ،ع السرخسئٕٔة
 .ٖص ،ٖج ،الهدايه ،ع المرغينانئٖٔة
بدايىىىىىه المءتهىىىىىد ونهايىىىىىه  ، ىىىىىىعٜ٘٘محمىىىىىد بىىىىىن أحمىىىىىد اللرطبىىىىىيةت ،ع ابىىىىىن رهىىىىىدٗٔٔة

 .ٜٛٔص ،ٕج ،بال تاري ع ،ةبيروت،دار اللار ،ملتصدال
 .ٜٓٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسي٘ٔٔة
 .ٕٔٔص ،ٕج ،م ني المحتاج ،ع الهربينيٙٔٔة
بىىىىىداع   ،الااسىىىىىاني.٘ٔوص ،ٚوص ،ٙص ،ٖج ،تحلىىىىىه الللهىىىىىا  ،ع السىىىىمر ند ٚٔٔة

 ،ٙ٘ٔصو  ،ٕ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىىىىوط ،السرخسىىىىىي.ٜٗص ،ٙج ،الصىىىىىناع 
 .ٚ٘ٔوص

 .ٜٓص ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانيٛٔٔة
 .ٜٔ- ٜٓص ص ،ٙج ،ن ،ع مٜٔٔة
 ،بىىىداع  الصىىىناع  ،الااسىىىاني .ٙ -٘ص ص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٕٓٔة

 .ٜٚ-ٜٙص ص  ،ٙج
ص  ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٙص ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،ع السىىمر ند ٕٔٔة

 .ٜ٘- ٜٗص 
ص  ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٙص  ،ٖج،تحلىىه الللهىىا  ،ند ع السىىمر ٕٕٔة

 .ٜٙ - ٜ٘ص
ص  ،ٙج ،بىداع  الصىناع  ،الااسىاني .ٙص  ،ٖج ،تحله الللهىا  ،ع السمر ند ٖٕٔة

ٜٙ. 
 .ٜٗص ،ٙج ،بداع  الصناع  ،الااساني.ٙص،ٖج،تحله الللها  ،ع السمر ند ٕٗٔة
 ،ٙج،بىىىىىىىداع  الصىىىىىىىناع  ،انيالااسىىىىىىى.ٙص ،ٖج ،تحلىىىىىىىه الللهىىىىىىىا  ،ع السىىىىىىىمر ند ٕ٘ٔة

 .ٜٓٔص  ،ٕج ،بدايه المءتهد ،ابن رهد .ٜٗص
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 ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٕٚٙص ،معءىىم ملىىاييس الل ىىه ،ع ابىىن زاريىىإٙٔة
 .ٗٙٔص  ،ٙج ،هرح فته اللدير ،ابن الهمام .ٕٜص

تحليى : عبىد الىرحيم  ،أسىاس البالغىه ، ىىعٖٛ٘محمود بن عمرةت ،ع الزمخهر ٕٚٔة
 .ٖ٘ٔص ،معٜٜٚٔ ى/ٜٜٖٔ ،ةبيروت،ار المعرفه للطباعه والنهرد ،محمود
بىىىداع   ،الااسىىىاني .ٕٖٖص ،ٖج ،بترتيىىىب الىىىزاو  ،اللىىىاموس المحىىىيط ،الليىىىروز  بىىىاد 

 .ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔص ص  ،ٔٔج ،المبسوط ،السرخسي .ٜٜص ،ٙج ،الصناع 
 .٘ٙٔص  ،ٙج ،هرح فته اللدير ،ابن الهمام

و يىىت عبىىد اهلل بىىن  ،واسىىمه  ىىيس بىىن عبىىد اهلل ،ع الناب ىىه الءعىىد : و ىىو أبىىو ليلىىىٕٛٔة
نمىا  يىت لىه الناب ىه ،والناب ىه للىب لىه ،و يت حبان بىن  ىيس ، يس لنىه  ، ىالوا وا 

اانىت لىه  ،ثىم نبىغ فيىه فلالىه ، ات الهعر في الءا ليه ثم تراه نحو ثالثين سنه
وطىىىىات عمىىىىر) فىىىىي  ،واىىىىان يتنلىىىىت فىىىىي الىىىىبالد ويمتىىىىدح المىىىىرا  ،صىىىىحبه ووفىىىىادة

وامتىد  ،ومىات الىذبياني  بلىه ،و و أسن مىن الناب ىه الىذبياني ،ه وا سالمالءا لي
 ،و يت عىاش إلىى حىدود سىنه سىبعين، يت عاش ماعه وعهىرين سىنه ،عمر) بعد)

محمىىىىىىىىد بىىىىىىىىن أحمىىىىىىىىد بىىىىىىىىن  ،ةينظر:الىىىىىىىىذ بي..ومىىىىىىىىات فىىىىىىىىي أيىىىىىىىىام عبىىىىىىىىد الملىىىىىىىىب
عمر .تحلي : د ،تاري  ا سالم ووفيات المها ير والعالم ، ىعٛٗٚعثمانةت

 ،معٜٚٛٔ ىىى/ٚٓٗٔ،ةبيىىروت ،ٔط ،دار الاتىىاب العربىىي ،السىىالم تىىدمر  عبىىد
يحيىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىرا  ،محىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىدين ،النىىىىىىىىىوو  .ٜٕ٘ –ٕٛ٘ص ص ،٘ج

 .ع.ٛٔٗص ،٘ج ،معٜٜٚٔ ،دار اللارةبيروت ،المءموع ، ىعٙٚٙةت
 .ٕٜص ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانئٜٕة
 ،ٙج ،ع  الصىىىىىىناع بىىىىىدا ،الااسىىىىىاني .ٚص ،ٖج ،تحلىىىىىه الللهىىىىىىا  ،ع السىىىىىمر ند ٖٓٔة

 ،ابىىىىىن الهمىىىىىام .ٕ٘ٔص  ،ٔٔج ،المبسىىىىىوط ،السرخسىىىىىي .ٜٜو ص  ،ٕٜص
 .٘ٙٔص  ،ٙج ،هرح فته اللدير



 
 

   

 

 وآراءهالدمرقندي  
 اإلقتصاديظ في الذركات

 ين حدين خضيرصالح الدد. 
  1022حزيران    (7) ددــالط

  222 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 .ٖٓٛٛص  ،٘ج ،اللله ا سالمي وأدلته ،ع الزحيلئٖٔة
ص  ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٚص ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،ع السىىمر ند ٕٖٔة

ٜٜ. 
 .ٚص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖٖٔة
 .تحليىى : د ،ا ءمىىاع ، ىىىعٖٛٔمحمىىد بىىن إبىىرا يم ةت ،ع ابىىن المنىىذر النيسىىابور ٖٗٔة

 ،ٔج،ع ىىىىىىٕٓٗٔ ،ةا سىىىىىاندريه ،ٖط ،دار الىىىىىدعوة ،فىىىىى اد عبىىىىىد المىىىىىنعم احمىىىىىد
 .ٔٔٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ابن  دامه الملدسي .ٜ٘ص

 .ٚص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖ٘ٔة
 .ٔٔٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،لدسيع ابن  دامه المٖٙٔة
ص  ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٚص ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،ع السىىمر ند ٖٚٔة

 .ٚ٘ٔو ص ،ٖ٘ٔ -ٔ٘ٔص ص  ،ٔٔج ،المبسىىىىىىىىىىىىىىوط ،السرخسىىىىىىىىىىىىىىي .ٜٜ
 ،دار المعرفىىىىه ،الم ، ىىىىعٕٗٓمحمىىىد بىىىن إدريىىىىس ةت ،أبىىىو عبىىىىد اهلل ،الهىىىافعي

 ،ٙج ،هرح فته اللدير ،ن الهماماب .ٖٕٔص ،ٖج ،ع ىٖٜٖٔ ،ةبيروت ،ٕط
دار  ،ةاللىا رة ،الهراات في اللله ا سىالمي ،الهي  علي ،الحليا .٘ٙٔص 

 ،٘ج ،اللله ا سالمي ،الزحيلي .ٕٔص ،عٕٜٙٔ ،النهر للءامعات المصريه
 .ٖٔٛٛص

 ،بىىىداع  الصىىىناع  ،الااسىىىاني ٛ -ٚص ص  ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٖٛٔة
 .ٓٓٔص  ،ٙج

 ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٛ -ٚص ص  ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،لسىىمر ند ع أٜٖة
 .ٓٓٔص  ،ٙج

 .ٜٜص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانيٓٗٔة
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 ،بىداع  الصىناع  ،الااسىاني .ٜ - ٛص ص  ،ٖج ،تحلىه الللهىا  ،ع السمر ند ٔٗٔة
 .ٜٗص  ،ٙج

 ،ٚرب جلسىىىان العىىى ،ابىىىن منظىىور.ٔٓٛص ،معءىىىم ملىىاييس الل ىىىهم  ،ع ابىىن فىىىارسٕٗٔة
 .ٔ٘ٔص ،ٕدستور العلما  ج ،الحمد نار  .ٕٓٔص

 .ٕٜص ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانيٖٗٔة
تحليى :  ،اللىاع  فىي غريىب الحىديث ، ىىعٖٛ٘محمىود بىن عمىرةت ،ع الزمخهر ٗٗٔة

 ،ةبيىروت،ٕط ،دار المعرفىه ،ومحمد أبو اللضت إبرا يم ،علي محمود الءابر 
 .ٛٗٔص ،ٖج ،بال تاري ع

المبىىارب  ،أبىىو السىىعادات الءىىزر  .ٔٓٛص ،معءىىم ملىىاييس الل ىىهم  ،ن فىىارسع ابىى٘ٗٔة
تحلي : طا ر أحمىد  ،النهايه في غريب الحديث والثر ،ع ىٙٓٙبن محمدةت 

  ىىىىى/ٜٜٖٔ ،ةبيىىىىروت ،الماتبىىىىه العلميىىىىه ،ومحمىىىىود محمىىىىد الطنىىىىاحي -الىىىىزاو  
 .ٜٚٗص ،ٖج ،معٜٜٚٔ

 .ٚٓٙٔص ،ٕج ،موسوعه اهاا اصطالحات اللنون ،ع التهانو ٙٗٔة
 ،الءرءىىاني .ٜص ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،السىىمر ند  .ٚٓٙٔص  ،ٕج ،ن ،ع مٚٗٔة

أيىىىىىىىىىىىىىوب بىىىىىىىىىىىىىن موسىىىىىىىىىىىىىى الحسىىىىىىىىىىىىىيني  ،أبىىىىىىىىىىىىىو البلىىىىىىىىىىىىىا  .ٖٕٔص ،التعريلىىىىىىىىىىىىىات
 ،معءىىىم فىىىي المصىىىطلحات واللىىىرو  الل ويىىىه ،الاليىىىات ، ىىىىعٜٗٓٔالالىىىوميةت

 ،ةبيىىىىىروت ،م سسىىىىىه الرسىىىىىاله ،و محمىىىىىد المصىىىىىر  ،تحليىىىىى : عىىىىىدنان درويىىىىىش
 ،ٕدسىىىىىتور العلمىىىىىا  ج ،الحمىىىىىد ناىىىىىر  .ٖٚ٘ص ،ٔج ،عمٜٜٛٔ ىىىىىى/ ٜٔٗٔ

 .ٔ٘ٔص
ابن  .ٖص ،ٖج ،الهدايه ،الميرغيناني .ٜص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٛٗٔة

 ،٘ج ،الللىىىه ا سىىىالمي ،الزحيلىىىي .ٕٔص ،ٖج ،االختيىىىار ،مىىىودود الموصىىىلي
 .ٖٔٛٛص
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ص  ،ٙج ،بىىىداع  ،الااسىىىاني .ٜوص ،ٚص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٜٗٔة
 ،السى د  .ٕ٘ٔو ص ٖ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسوط ،السرخسي .ٜٛ - ٜٚص

صىىالح الىىدين  .تحليىى : د ،النتىىا فىىي اللتىىاو  ، ىىىعٔٙٗعلىىي بىىن الحسىىين ةت
 ،ب ىىىىىىىىىىدادة ،مطبعىىىىىىىىىىه ا رهىىىىىىىىىىاد ،نهىىىىىىىىىىر رعاسىىىىىىىىىىه ديىىىىىىىىىىوان الو ىىىىىىىىىىاا ،النىىىىىىىىىىا ي
 ،ٕط ،م سسىىىىىىه الرسىىىىىىاله ودار اللر ىىىىىىان ،وطبعىىىىىىه أخىىىىىىر  ،معٜٙٚٔ ىىىىىىى/ٜٖ٘ٔ
 ،الهدايىىىىه ،الميرغينىىىىاني .ٖٔ٘-ٖٓ٘ص ،ٔج ، ىىىىىعٗٓٗٔ ،وعمىىىىان ،ةبيىىىىروت

 .ٕٔص ،ٖج ،االختيار ،ابن مودود الموصلي .ٗص ،ٖج
ص  ،ٕٜص،ٙج ،بىىىداع  ،الااسىىىاني .ٜص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٓ٘ٔة

 ،ابن مودود الموصلي .ٚٚٔص ،ٔٔج ،المبسوط ،السرخسي ..ٜٜ -ٜٚص
 .ٖٔص ،ٖج ،االختيار

 .ٜٜص ،ٙج ،بداع  ،الااساني .ٜص ،ٖج ،لللها تحله ا ،ع السمر ند ٔ٘ٔة
ص  ،ٙج،بىىىداع  الصىىىناع  ،الااسىىىاني .ٜص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٕ٘ٔة

 .٘ٔٔ-ٗٔٔص 
 .ٜص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖ٘ٔة
 ،مختصىر اخىتالا العلمىا  ، ىىعٕٖٔأحمد بن محمد بن سالمه ةت ،ع الطحاو ٗ٘ٔة

 ،ةبيىىىىىىروت،ٕط ،دار البهىىىىىىاعر ا سىىىىىىالميه ،مىىىىىىدعبىىىىىىد اهلل نىىىىىىذير اح .تحليىىىىىى : د
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔص ص ،ٔٔج ،المبسىوط ،السرخسىي .٘ٔص ،ٗج ،ع ىٚٔٗٔ
 ،بىىىىداع  ،الااسىىىىاني .ٕٖ٘-ٖٓ٘ص ص ،ٔج ،النتىىىىا فىىىىي اللتىىىىاو  ،السىىىى د 

 ،ابىىىىىىن مىىىىىىىودود الموصىىىىىىىلي .ٗص ،ٖج ،الهدايىىىىىىىه ،الميرغينىىىىىىاني .ٕٜص ،ٙج
 .ٖٔص ،ٖج ،االختيار

 .ٜٖٔص ،٘ج ،ني والهرح الابيرالم  ،ع ابن  دامه الملدسي٘٘ٔة
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محمىىىد بىىىن  ،ابىىىن ءىىىز  .ٕٜٔ-ٜٔٔص ص ،ٕج ،بدايىىىه المءتهىىىد ،ع ابىىىن رهىىىدٙ٘ٔة
ضىبطه وصىححه: محمىد  ،اللىوانين الللهيىه ، ىىعٔٗٚأحمد الالبي ال رنىاطيةت

 ،ٔج ،معٕٙٓٓ ىىىى/ٕٚٗٔ،ةبيىىىروت،ٕط ،دار الاتىىىب العلميىىىه ،أمىىىين الضىىىن او 
الهرح الابيىر ، ىىعٕٔٓٔتةمحمىد أحمىد بىن  ،أبىو البراىات ،الدردير .ٕٕٔص

دار  ،تحليىىى : محمىىىد علىىىيش -محمىىىد عرفىىىه الدسىىىو ي -مىىى  حاهىىىيه الدسىىىو ي 
 .ٜٖ٘و ص ،ٖٔ٘ص ،ٖبال تاري ع ج ،ةبيروت،اللار

 ،ٗج ،مختصىىىر اخىىىتالا العلمىىىا  ،الطحىىىاو  .ٖٕٔص ،ٖج ،الم ،ع الهىىىافعيٚ٘ٔة
 ،ابىىىىن  دامىىىىه الملدسىىىىي .ٕٕٔص  ،ٕج ،م نىىىىي المحتىىىىاج ،الهىىىىربيني .ٙٔص

 ،ٔج ،اللىىىىوانين الللهيىىىىه ،ابىىىىن ءىىىىز  .ٜٖٔص ،٘ج ،الم نىىىىي والهىىىىرح الابيىىىىر
 .ٕٕٔص

 .ٖ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسوط ،ع السرخسيٛ٘ٔة
 .ٜٖٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسيٜ٘ٔة
اهىىىىىاا اصىىىىىىطالحات  ،التهىىىىىانو  .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىىه الللهىىىىىىا  ،ع السىىىىىمر ند ٓٙٔة

 .ٕٚٓٔص ،ٔج ،اللنون
 .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايه المءتهد ،دع ابن رهٔٙٔة
 .ٕٕٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسيٕٙٔة
 .ٔٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖٙٔة
 ،بىداع  الصىناع  ،الااسىاني .ٜص ،ٗج ،مختصىر اخىتالا العلمىا  ،ع الطحاو ٗٙٔة

 .ٖٗ٘ص ،ٔج ،النتىىىىىىىىا فىىىىىىىىي اللتىىىىىىىىاو  ،السىىىىىىىى د  .ٖٓٔوص ،ٕٜص ،ٙج
 .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايه المءتهىد ،ابن رهد .ٔٔص ،ٖج ،الهدايه ،نيالميرغينا

 .ٛٔص ،ٖج ،االختيار ،ابن مودود الموصلي
 .ٕٕٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسي٘ٙٔة
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 .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايىىىىه المءتهىىىىىد ،ابىىىىن رهىىىىىد .ٖٕٔص ،ٖج ،الم ،ع الهىىىىافعيٙٙٔة
 ،ٕج ، نىىىىىىي المحتىىىىىىاجم ،الهىىىىىىربيني .ٗ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىىىىىوط ،السرخسىىىىىىي

 .ٕٕٔص
 .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايه المءتهد ،ع ابن رهدٚٙٔة
 .ٔٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٛٙٔة
 ،الزحيلىىىىىي .ٖٓٔص ،ٙج ،بىىىىىداع  الصىىىىىناع  ،الااسىىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،ن ،ع مٜٙٔة

 .ٜٜٖٛص  ،٘ج ،اللله ا سالمي وأدلته
 .ٕٜص  ،ٙج ،ع بىىىىدا ،الااسىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىه الللهىىىىا  ،ع السىىىىمر ند ٓٚٔة

 .ٕٚٓٔص  ،ٔج ،اهاا اصطالحات اللنون ،التهانو 
 .ٕٜص  ،ٙج ،بىىىىداع  ،الااسىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىه الللهىىىىا  ،ع السىىىىمر ند ٔٚٔة

 .ٚٛٔ/صٔاللوانين الللهيه ج
 ،ٖج ،تحلىه الللهىا  ،السىمر ند  .ٖ٘٘ص ،ٔج ،النتا في اللتىاو  ،ع الس د ٕٚٔة

 ،االختيىار ،ابن مودود الموصىلي .ٓٔص ،ٖج ،الهدايه ،الميرغيناني .ٔٔص
 .ٔٔٔص ،٘ج ،الم نىىىي والهىىىرح الابيىىىر ،ابىىىن  دامىىىه الملدسىىىي .ٚٔص ،ٖج

 .ٗٗٔص ،٘ج ،البحر الزخار ،ابن المرتضى
 .ٖٜص ،ٙج ،بىىىىىداع  ،الااسىىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىىه الللهىىىىىا  ،ع السىىىىىمر ند ٖٚٔة

 .٘٘ٔص ،ٔٔج ،المبسوط ،السرخسي
مختصىىىىىر اخىىىىىىتالا  ،الطحىىىىىىاو  .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايىىىىىىه المءتهىىىىىد ،ع ابىىىىىن رهىىىىىدٗٚٔة

 ،٘ج ،الم نىىىىي والهىىىىرح الابيىىىىر ،ابىىىىن  دامىىىىه الملدسىىىىي .ٓٔص ،ٗج ،العلمىىىىا 
 .ٔٔٔص

 .ٕٜص  ،ٙج ،بداع  ،الااساني .ٔٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٘ٚٔة
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 .ٓٔص ،ٖج ،الهدايىىىه ،الميرغينىىىاني .٘٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىىوط ،ع السرخسىىىيٙٚٔة
 .ٚٔص ،ٖج ،اراالختي ،ابن مودود الموصلي

 .ٕٜص  ،ٙج ،بىىىىداع  ،الااسىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىه الللهىىىىا  ،السىىىىمر ند  عٚٚٔة
 ،ٕج ،م نىىىي المحتىىىاج ،الهىىىربيني .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايىىىه المءتهىىىد ،ابىىىن رهىىىد

 ، ىىىىىىعٙ٘ٗعلىىىىىي بىىىىىن أحمىىىىىد ةت ،أبىىىىىو محمىىىىىد ،ابىىىىىن حىىىىىزم الظىىىىىا ر  .ٕٕٔص
بال  ،ةبيروت ،ةدارا آلفا  الءديد ،تحلي  : لءنه أحيا  التراث العربي ،المحلى
الم نىىىىي والهىىىىرح  ،ابىىىىن  دامىىىىه الملدسىىىىي .ٖٕٔ -ٕٕٔص ص ،ٛج ،تىىىىاري ع
 .ٔٔٔص ،٘ج ،الابير

 .ٕٜص  ،ٙج ،بىىىداع  ،الااسىىىاني .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايىىىه المءتهىىىد ،ع ابىىىن رهىىىدٛٚٔة
الم نىىىىىي  ،ابىىىىىن  دامىىىىىه الملدسىىىىىي .ٕٕٔص ،ٕج ،م نىىىىىي المحتىىىىىاج ،الهىىىىىربيني

 ،الزحيلىي .ٕٕٔص ،ٛج ،لىىالمح ،ابىن حىزم .ٔٔٔص ،٘ج ،والهىرح الابيىر
 .ٜٖٛٛ-ٖٛٛٛص ص ،٘ج ،اللله ا سالمي

 .ٖٜص ،ٙج ،بداع  ،ع الااسانيٜٚٔة
 .ٕٜص  ،ٙج ،بداع  ،الااساني .ٔٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٓٛٔة
 ،ٔٓٔص ،ٙج ،بىىىداع  ،الااسىىىاني .ٕٔص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٔٛٔة

 .ٜٔٔوص
 .ٔٓٔص ،ٙج ،بداع  ،الااساني .ٕٔص ،ٖج ،ها تحله اللل ،ع السمر ند ٕٛٔة
 .ٔٓٔص ،ٙج ،بداع  ،الااساني .٘ٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖٛٔة
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 ادلصادر وادلزاجع
 ىىىع، الاامىىت فىىي التىىاري ، تحليىى : ٖٓٙابىىن الثيىىر، أبىىو الحسىىن، علىىي بىىن محمىىدة -ٔ

  ىع. ٘ٔٗٔ، ةبيروت/ٕعبد اهلل اللاضي، دار الاتب العلميه،ط
د ناىىىر ، اللاضىىىي عبىىىد النبىىىي بىىىن عبىىىد الرسىىىوت، دسىىىتور العلمىىىا  أو ءىىىام  الحمىىى -ٕ

العلىىوم فىىىي اصىىىطالحات اللنىىىون، تحليىىى  وتعريىىىب عباراتىىىه اللارسىىىيه: حسىىىن  ىىىاني 
 مع.ٕٓٓٓ ى/ ٕٔٗٔ، ةبيروت،ٔط فحص، دار الاتب العلميه،

توفي فىي النصىا الوت مىن اللىرن الرابى  ةا صطخر ، إبرا يم بن محمد اللارسي -ٖ
ع، المسالب والممالب، تحلي : د. محمد ءىابر عبىد العىات الحيني،ومراءعىه الهءر 

 مع. ٜٔٙٔ ى/ٖٔٛٔمحمد هلي  غربات، دار الللم،ةاللا رة،
 ىىع، الاليىات، معءىم فىي ٜٗٓٔأبو البلا ، أيىوب بىن موسىى الحسىيني الالىوميةت -ٗ

تحليىىىى : عىىىىدنان درويىىىىش، و محمىىىىد المصىىىىر ،  ،المصىىىىطلحات واللىىىىرو  الل ويىىىىه
 .معٜٜٛٔ ى/ ٜٔٗٔرساله، ةبيروت، م سسه ال

/ ىع، معءم مىا اسىتعءم مىن أسىما  الىبالد ٛٚٗالبار ، عبد اهلل بن عبد العزيزةت -٘
  ىع.ٖٓٗٔ ، ةبيروت،ٖوالمواض ، تحلي : مصطلى السلا، عالم الاتب، ط

البندراني، اللته بن علي الصلهاني، اختصار تاري  دوله  ت سىلءو  لمحمىد بىن  -ٙ
 . معٜٛٚٔ،ةبيروت، ٕاني، دار الفا  الءديدة، طمحمد بن حامد الصله

 ىىىىىع، الىىىىروض المربىىىى ، ماتبىىىىه الريىىىىاض ٔ٘ٓٔمنصىىىىور بىىىىن يىىىىونس ةت، البهىىىىوتي -ٚ
 . ىعٜٖٓٔالءديدة، ةالرياض، 

التهانو ، محمد بن علي ةتوفي في اللرن الثاني عهر الهءر ع، موسوعه اهاا  -ٛ
د اهلل الخالىىد ، اصىىطالحات اللنىىون والعلىىوم، تحليىى :علي دحىىروج، ترءمىىه: د. عبىى

 .معٜٙٙٔبيروت، ة،ٔو.د.ءورج زيناني، نهر ماتبه لبنان، ط
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 ىىىىىع، التعريلىىىىات، دار الهىىىى ون ٙٔٛالءرءىىىىاني، أبىىىىو الحسىىىىن، علىىىىي بىىىىن محمىىىىدةت -ٜ
 . معٜٙٛٔالثلافيه، ةب داد، 

 ىىىىىع، اللىىىىوانين الللهيىىىىه، ٔٗٚابىىىىن ءىىىىز ، محمىىىىد بىىىىن أحمىىىىد الالبىىىىي ال رنىىىىاطيةت -ٓٔ
 ،ٕ، دار الاتىىىىىىىىىب العلميىىىىىىىىىه، طضىىىىىىىىىبطه وصىىىىىىىىىححه: محمىىىىىىىىىد أمىىىىىىىىىين الضىىىىىىىىىن او 

 .معٕٙٓٓ ى/ٕٚٗٔةبيروت،
 ىىىع، المنىىتظم فىىي تىىاري  ٜٚ٘ابىىن الءىىوز ، أبىىو اللىىرج عبىىد الىىرحمن بىىن علىىيةت -ٔٔ

 . ىعٖٛ٘ٔ،ةبيروت، ٔالملوب والمم، دار صادر، ط
 ىىىع، المحلىىى، تحليىى  : ٙ٘ٗابىىن حىىزم الظىىا ر ، أبىىو محمىىد، علىىي بىىن أحمىىد ةت -ٕٔ

 . فا  الءديدة، ةبيروت، بال تاري علءنه أحيا  التراث العربي، دارا آل
الحسىىىىين، ناصىىىىر بىىىىن علىىىىي، أخبىىىىار الدولىىىىه السىىىىلءو يه، اعتنىىىىا  محمىىىىد إ بىىىىات،  -ٖٔ

 .معٖٖٜٔةال ور، 
الحميىىىىىىىد ، عىىىىىىىال  الىىىىىىىدين بىىىىىىىن أمىىىىىىىر اهلل، المعىىىىىىىروا بىىىىىىىابن الحنىىىىىىىاعي، و نىىىىىىىالي  -ٗٔ

مع، طبلىىىات الحنليىىىه، دراسىىىه وتحليىىى : أ. د. محىىىي  ىىىالت ٕٚ٘ٔ ىىىى/ٜٜٚزادةةت
 مع. ٕ٘ٓٓ ى/ٕٙٗٔيوان الو ا السني، ةب داد، السرحان، مطبعه د

 ىىىىع، مسىىىند أحمىىىد،  ٕٔٗابىىىن حنبىىىت، ا مىىىام أحمىىىد، أبىىىو عبىىىد اهلل الهىىىيباني ةت -٘ٔ
 .تاري ع ةمصر، بال م سسه  رطبه،

 ىع، الدر المختىار هىرح تنىوير البصىار، ٛٛٓٔت ةالحصلاي، محمد بن علي  -ٙٔ
 .معٖٙٛٔةبيروت،  ٕدار اللار، ط

 ىع، تاري  ب ىداد، دار الاتىب ٖٙٗبن علي أبو بارةت الخطيب الب داد ، احمد -ٚٔ
 العلميه، ةبيروت، بال تاري ع. 

 ىىىىىع،الهرح الابيىىىىر مىىىى  حاهىىىىيه الدسىىىىو ي، ٕٔٓٔالىىىىدردير، أحمىىىىد بىىىىن محمىىىىد ةت -ٛٔ
 .ومحمد عرفه الدسو ي، تحلي :محمد عليش، دار اللار،ةبيروت، بال تاري ع



 
 

   

 

 وآراءهالدمرقندي  
 اإلقتصاديظ في الذركات

 ين حدين خضيرصالح الدد. 
  1022حزيران    (7) ددــالط

  222 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ات الىذ ب فىي أخبىار  ىع، هىذر ٜٛٓٔالدمهلي، عبد الحي بن أحمد الحنبلي ةت -ٜٔ
مىىىن ذ ىىىىب، تحلي :عبىىىىد اللىىىادر الرنىىىى وط، ومحمىىىىود الرنىىى وط، دار بىىىىن اثيىىىىر، 

 . ىعٙٓٗٔدمه ، ة،ٔط
تاري  ا سالم ووفيات المها ير  ، ىعٛٗٚالذ بي، محمد بن أحمد بن عثمانةت -ٕٓ

، ٔوالعىىىىىالم، تحليىىىىى : د.عمىىىىىر عبىىىىىد السىىىىىالم تىىىىىدمر ، دار الاتىىىىىاب العربىىىىىي، ط
 . عمٜٚٛٔ /ى ٚٓٗٔ ةبيروت،

 ىىع، بدايىه المءتهىد ونهايىه الملتصىد، ٜ٘٘ابن رهد، محمد بن أحمد اللرطبىيةت -ٕٔ
 .دار اللار،ةبيروت، بال تاري ع

الزبيد ، محمىد مرتضىى الحسىيني، تىاج العىروس مىن ءىوا ر اللىاموس، تحليى :  -ٕٕ
 مءموعه من المحللين، دار الهدايه، ةبيروت، بال تاري ع. 

معءىىم ملىىاييس الل ىىه، تحليىى : محمىىد  ىىىع، ٜٖ٘ابىىن زاريىىا، أحمىىد بىىن فىىارس ةت -ٖٕ
بيىروت، ة،ٔعوض مرعب، وفاطمه محمد أصالن، دار إحيا  التراث العربي، ط

 .معٕٔٓٓ ى/ٕٕٗٔ
تحليىى : عبىىد الىىرحيم  ، ىىىع، أسىىاس البالغىىهٖٛ٘الزمخهىىر ، محمىىود بىىن عمىىرةت -ٕٗ

 .معٜٜٚٔ ى/ٜٜٖٔمحمود، دار المعرفه للطباعه والنهر،ةبيروت، 
 ىىىع، اللىىاع  فىىي غريىىب الحىىديث، تحليىى : ٖٛ٘الزمخهىىر ، محمىىود بىىن عمىىرةت -ٕ٘

،ةبيىىروت، ٕعلىىي محمىىود الءىىابر ، ومحمىىد أبىىو اللضىىت إبىىرا يم، دار المعرفىىه، ط
 . بال تاري ع

دار  ، ىىع، المبسىوطٖٛٗالسرخسي، أبو بار، محمد بن أحمىد بىن أبىي سىهت ةت -ٕٙ
 . ىعٙٓٗٔالمعرفه،ةبيروت،
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لنهايىىىىه فىىىىي غريىىىىب ا ، ىىىىىعٙٓٙأبىىىىو السىىىىعادات الءىىىىزر ، المبىىىىارب بىىىىن محمىىىىدةت  -ٕٚ
ومحمود محمد الطناحي، الماتبه  -الحديث والثر، تحلي : طا ر أحمد الزاو  

 .معٜٜٚٔ ى/ٜٜٖٔةبيروت،  العلميه،
 ىىع، النتىا فىي اللتىاو ، تحليى : د. صىالح ٔٙٗالس د ، علي بىن الحسىين ةت -ٕٛ

ب ىىىىىىىداد، ةالىىىىىىىدين النىىىىىىىا ي، نهىىىىىىىر رعاسىىىىىىىه ديىىىىىىىوان الو ىىىىىىىاا، مطبعىىىىىىىه ا رهىىىىىىىاد، 
، ٕع، وطبعىىىىىىىه أخىىىىىىىر ، م سسىىىىىىىه الرسىىىىىىىاله ودار اللر ىىىىىىىان، طمٜٙٚٔ ىىىىىىىى/ٜٖ٘ٔ

 . ىعٗٓٗٔةبيروت، وعمان، 
التءبيىىىر فىىىي المعءىىىم  ، ىىىىعٕٙ٘السىىىمعاني، أبىىىي سىىىعد عبىىىد الاىىىريم بىىىن محمىىىدةت -ٜٕ

،ةب ىىىىىىداد، ٔالابيىىىىىىر، تحليىىىىىى : منيىىىىىىرة نىىىىىىاءي سىىىىىىالم، رعاسىىىىىىه ديىىىىىىوان الو ىىىىىىاا، ط
 مع.ٜ٘ٚٔ ى/ ٜٖ٘ٔ

، ٕ ىىع، الم، دار المعرفىه، طٕٗٓمحمىد بىن إدريىس ةت ،أبو عبىد اهلل ،الهافعي -ٖٓ
 ع.  ىٖٜٖٔةبيروت، 

 ىىىىىىع، م نىىىىىي المحتىىىىىاج إلىىىىىى معرفىىىىىه أللىىىىىاظ ٜٜٚالهىىىىىربيني، محمىىىىىد الخطيىىىىىب ةت -ٖٔ
 . بيروت، بال تاري عةالمنهاج، دار اللار، 

 ىىىع، ٕٕٖٔالصىىديلي، أبىىو عبىىد الىىرحمن، هىىرا الحىى  محمىىد أهىىرا ةتىىوفي  بىىت  -ٕٖ
حمن محمىىىد عثمىىىان، دار تحليىىى : عبىىىد الىىىر  ،عىىىون المعبىىىود هىىىرح سىىىنن أبىىىي داود

 .معٕٓٓٓ ى/ٕٔٗٔ، ةبيروت،ٔإحيا  التراث العربي، ط
 ىىىع، مختصىىر اخىىتالا العلمىىا ، ٕٖٔأحمىىد بىىن محمىىد بىىن سىىالمه ةت ،الطحىىاو  -ٖٖ

 ،ٕتحليىىىىىىىىىىىىىى : د. عبىىىىىىىىىىىىىىد اهلل نىىىىىىىىىىىىىىذير احمىىىىىىىىىىىىىىد، دار البهىىىىىىىىىىىىىىاعر ا سىىىىىىىىىىىىىىالميه، ط
 . ىعٚٔٗٔةبيروت،
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الىدر المختىار   ىىع، حاهىيه رد المختىار علىىٕٕ٘ٔابن عابدين، محمىد أمىين ةت -ٖٗ
بيىىىىىىىروت، ، ةٕهىىىىىىىرح تنىىىىىىىوير البصارةحاهىىىىىىىيه ابىىىىىىىن عابىىىىىىىدينع، دار اللاىىىىىىىر، ط

 .معٕٓٓٓ - ىٕٔٗٔ
عىىال  الىىدين السىىمر ند ، محمىىد بىىن أحمىىد ةمىىن علمىىا  اللىىرن السىىادس الهءىىر ع،  -ٖ٘

ميىىزان الصىىوت فىىي نتىىاعت العلىىوت فىىي أصىىوت الللىىه، دراسىىه وتحليىى  وتعليىى : د. 
 عبد الملب عبد الرحمن السعد .

 ىع، اللاموس المحىيط، ترتيىب ةالىزاو ، ٚٔٛليروز  باد ، محمد بن يعلوبةتال -ٖٙ
الطىىىا ر احمىىىدع، علىىىى طريلىىىه المصىىىباح المنيىىىر وأسىىىاس البالغىىىه، الىىىدار العربيىىىه 

 .معٜٓٛٔ،ةليبيا، ٖللاتاب، ط
 ىىع، الثمىار الءنيىه فىي أسىما  الحنليىه، ٗٔٓٔاللار ، علي بن سلطان محمىدةت -ٖٚ

ن عبىىىد اهلل أحمىىىد، ديىىىوان الو ىىىا السىىىني، مراىىىز دراسىىىه وتحليىىى : د. عبىىىد المحسىىى
 مع.ٜٕٓٓ،ةب داد، ٔالبحوث والدراسات ا سالميه، ط

 ىع، الم نىي والهىرح الابيىر، دار ٕٓٙابن  دامه الملدسي، عبد اهلل بن أحمد ةت -ٖٛ
 .  ىع٘ٓٗٔبيروت، ة ٔاللار،ط

 الءوا ر المضىيه فىي ع، ى٘ٚٚاللرهي أبو محمد، عبد اللادر بن أبي الوفا  ةت -ٜٖ
 .طبلات الحنليه، نهر: مير محمد اتب خانه، ةاراتهي، بال تاري ع

 ىىع، تىاج التىراءم فىي ٜٚٛابن  طلوب ا، أبي العدت زين الدين  اسىم بىن  طلوب ىاة -ٓٗ
 مع. ٕٜٙٔطبلات الحنليه، ماتبه المثنى، ومطبعه العاني، ةب داد، 

للىىىىاظ  ىىىىىع، أنىىىىيس الللهىىىىا  فىىىىي تعريلىىىىات الٜٛٚاللونىىىىو ،  اسىىىىم بىىىىن عبىىىىد اهللةت -ٔٗ
المتداولىىه بىىين الللهىىا ، تحليىى  : د. أحمىىد بىىن عبىىد الىىرزا  الابيسىىي، دار الوفىىا ، 

 . ىعٙٓٗٔ، ةءدة، ٔط
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 ىىع، بىداع  الصىناع  فىي ترتيىب ٚٛ٘الااساني، أبو باىر بىن مسىعود بىن أحمىدةت -ٕٗ
الهىىىىىىىىىىىىىىىىراع ، تحليىىىىىىىىىىىىىىىى : محمىىىىىىىىىىىىىىىىد خيىىىىىىىىىىىىىىىىر طعمىىىىىىىىىىىىىىىىه حلبىىىىىىىىىىىىىىىىي، دار المعرفىىىىىىىىىىىىىىىىه، 

  .معٕٓٓٓ ى/ٕٓٗٔ،ةبيروت،ٔط
، البدايىىه والنهايىىه، ماتبىىه ع ىىىٗٚٚلىىدا ، إسىىماعيت بىىن عمىىرةتابىىن اثيىىر، أبىىو ال -ٖٗ

 المعارا، ةبيروت،بال تاري ع. 
 ىىىىىع، ا نصىىىىاا فىىىىي معرفىىىىه الىىىىراءه مىىىىن ٘ٛ٘المىىىىرداو ، علىىىىي بىىىىن سىىىىليمان ةت -ٗٗ

الخىىالا علىىى مىىذ ب ا مىىام أحمىىد بىىن حنبىىت، تحليىى : محمىىد حامىىد الللىىي، دار 
 .إحيا  التراث العربي، ةبيروت، بال تاري ع

 ىىىىع، ا ءمىىىاع، تحليىىى : د. ٖٛٔمنىىىذر النيسىىىابور ، محمىىىد بىىىن إبىىىرا يم ةتابىىىن ال -٘ٗ
 . ع ىٕٓٗٔ، ةا ساندريه، ٖف اد عبد المنعم احمد، دار الدعوة، ط

 ىىىىىىىع، لسىىىىىىان العىىىىىىرب، دار صىىىىىىادر، ٔٔٚابىىىىىىن منظىىىىىىور، محمىىىىىىد بىىىىىىن ماىىىىىىرم ةت -ٙٗ
 . ،ةبيروت، بال تاري عٔط

ار لتعليىىىىىت  ىىىىىىع، االختيىىىىىٖٛٙابىىىىىن مىىىىىودود الموصىىىىىلي، عبىىىىىد اهلل بىىىىىن محمىىىىىود ةت -ٚٗ
 .معٜ٘ٚٔ ى/ٜٖ٘ٔبيروت، ة،ٖالمختار، دار المعرفه للطباعه والنهر، ط

 ىىع، الهدايىه هىرح بدايىه المبتىدئ، هىراه ٖٜ٘الميرغيناني، علي بن أبي بار ةت -ٛٗ
 .مصر، بال تاري عةالطبعه الخيرة،  ،ومطبعه البابي الحلبي وهراا )

 دار اللارةبيروت،  ىع، المءموع،ٙٚٙالنوو ، محي الدين، يحيى بن هرا ةت -ٜٗ
 . معٜٜٚٔ

 ىىع، هىرح فىته اللىدير علىى ٔٙٛابن الهمام، محمد بىن عبىد الواحىد السيواسىيةت -ٓ٘
 ، ةبيىىىىىىىىىىروت،ٔ ىىىىىىىىىىىع، دار الاتىىىىىىىىىىب العلميىىىىىىىىىىه، طٖٜ٘الهدايىىىىىىىىىىه للميرغينىىىىىىىىىىانيةت

 .  ىعٕٗٗٔم/ٖٕٓٓ
معءىىم البلىىدان،  ، ىىىعٕٙٙيىىا وت الحمىىو ، بىىن عبىىد اهلل الحمىىو  أبىىو عبىىد اهللةت -ٔ٘

 بال تاري ع. دار اللارةبيروت،
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 ادلزاجع والدورٌاخ
الداتورع، الدوله السامانيه والدوله ال زنويه، مءلىه المى رخ العربىي، ةحسين ،أمين -ٕ٘

 .معٜٚٛٔالعدد الخامس عهر، ةب داد،
مع، اهىا الظنىون، ٚٙٓٔحاءي خليلىه، مصىطلى بىن عبىد اهلل اللسىطنطينيةت -ٖ٘

 .معٜٜٜٔ ى/ٜٔٗٔدار اللار، ةبيروت، 
داتورع، تىىىىاري  ا سىىىىالم السياسىىىىي والىىىىديني والثلىىىىافي حسىىىىن، حسىىىىن إبىىىىرا يم ةالىىىى -ٗ٘

 .عٕٜٛٔ،ةاللا رة،ٕواالءتماعي، ماتبه النهضه المصريه، ط
حسىىىىىنين، عبىىىىىىد المىىىىىىنعم ةالىىىىىىداتورع، سىىىىىىالءله إيىىىىىىران والعىىىىىىرا ، ماتبىىىىىىه النهضىىىىىىه  -٘٘

 .معٜٜ٘ٔ،ةاللا رة،ٔالمصريه، مطبعه التأليا والترءمه والنهر، ط
لحاام، تحليى  وتعريىب: المحىامي فهمىي حيدر، علي، درر الحاام هرح مءله ا -ٙ٘

 . الحسيني، دار الاتب العلميه، ةبيروت، بال تاري ع
الحليىىىىا، الهىىىىي  علىىىىي، الهىىىىراات فىىىىي الللىىىىه ا سىىىىالمي، ةاللىىىىا رة، دار النهىىىىر  -ٚ٘

 . عٕٜٙٔللءامعات المصريه، 
الخيىىاط، الىىداتور عبىىد العزيىىىز عىىزة، الهىىراات فىىىي الهىىريعه ا سىىالميه، م سسىىىه  -ٛ٘

 .معٜٜٗٔيروت، ودار البهير في َعمان، ةبيروت وَعمان، الرساله في ب
الىىدليمي، طىىار  فتحىىي سىىلطان، الحراىىه اللاريىىه فىىي بخىىار  فىىي اللىىرنين الثالىىث  -ٜ٘

والرابىى  الهءىىريين، رسىىاله داتىىورا) فىىي التىىاري  ا سىىالمي، اليىىه اآلداب، ةءامعىىه 
 .معٜ٘ٛٔب داد/ 

ي التىىاري  ا سىىالمي، زامبىىور، المستهىىر ، معءىىم النسىىاب والسىىرات الحاامىىه فىى -ٓٙ
 .معٜٔ٘ٔءامعه ف اد الوت، ةاللا رة،

 ٗالزحيلىىىىي، و بهةالىىىىداتورع، الللىىىىه ا سىىىىالمي وأدلتىىىىه، دار اللاىىىىر المعاصىىىىر، ط -ٔٙ
 .معٜٜٚٔ ى/ٛٔٗٔمعدله،ةبيروت، 
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 . ىعٕ٘ٓٓ، ةبيروت، ٙٔالزرالي، خير الدين، العالم، دار العلم للماليين، ط -ٕٙ
ار إحيىىا  التىىراث العربىىي، ةبيىىروت، بىىال احالىىه، عمىىر رضىىا، معءىىم المىى للين، د -ٖٙ

 .ٕٚٙ، صٛتاري ع، ج
فىىىامبر ، ارمينىىىوس، تىىىاري  بخىىىار  منىىىذ أ ىىىدم العصىىىور حتىىىى العصىىىر الحاضىىىر،  -ٗٙ

ترءمىىه وتعليىى  د. احمىىد محمىىود السىىاداتي، وراءعىىه و ىىدم لىىه د. يحيىىى الخهىىاب، 
 .معٜ٘ٙٔهراه ا عالنات الهر يه، ةاللا رة، 

حتىىىى العصىىىر العثمىىىاني، منهىىىورات دار  مصىىىطلى، هىىىاار، المىىىدن فىىىي ا سىىىالم -٘ٙ
 .معٜٛٛٔ، ةالاويت، ٔالسالست، ط

نىىىىاءي ةالىىىىداتورع، علمىىىىا  النظاميىىىىات ومىىىىدارس المهىىىىر  ا سىىىىالمي،  ،معىىىىروا -ٙٙ
 .معٖٜٚٔ ى/ٖٜٖٔمطبعه ا رهاد، ةب داد، 
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 دراسة حوض وادي الفضا
 لتحذيذ افضل موقع ألنشاء سذ باستخذام التقنيات اجلغرافية

               مداللــه عبداللــه محدــن ال بــوري    .د.م.أ
                       دلـــــي خلـــــف حميـــــد ال بـــــوري  .م .م  ن

 ن
 تـكـريت /كـلية االداب/ة ـامعـ 

 قدم ال غرافية التطبيقية
 

تربية/  امعة تكريت/ كلية ال
 قدم ال غرافية

 صلخستامل
يقعععو  عععيض يادا اي اعععط ةعععم ايجةطقعععل ايج جيذعععل جععع  اي عععرا  ايعععذا يقعععو  عععي  

 34, 33 – 32شجطاًل : ي ي  خطعم طعي  31 -33, 31 - 51 - 3دائر م عرض 
ًط ي 33 – يا  ايغطيععل االسطسععيث جعع   لعع   ،كعع  41ي طععي   3كعع  433جسععط  ث   لعع  شععًر

 ي يععععل يايخ ععععطئص  يجسععععط يث يايشععععكليل يل ععععيض ايدراسععععل جععععي دراسععععل ايخ ععععطئص ايط
جليعععععي  0،532يايخ عععععطئص ايحيدريييذيعععععث  يج جللعععععث   ذععععع  ايذريعععععط  ايسعععععةيا اي عععععطي  

عو االجلع  يلسعديد يايخزاةعطت 3  /لطةيث يج  ل  اجكطةيث اسع لجطر  لع  ايجيعطت ي  ديعد ايجًي
ةعم ةد ايلطةييعث ايجطئيل ي   اي ي   ايى   ديد جًي ط  يلسديد االي  يقو عةدجل قى ايراي 

 304-542االًسععط  ايشععجطييث جعع  اي ععيض عةععد جسعع قرت  عع  ايغععزا  يعةععد خععط ار  ععطع 
 يةجععط ايلععطةم  3جليععطر/   3،443،210ةععي  جسعع يح سععطر اي  ععر ي ططًععث خزةيععث  لغععت

جليي / 335,355 ,844ك  ي ططًث  خزيةث  52يقو ذةيب ايسد االي  ي جسطةث ًدرجط 
 خعزي  اي قةيعطت ايذغراةيعث ي يغعرض اسع لجطرجط ي  قيع  طس خدا   ي   اي ي   يذي  3 

يةعم كطةعث  يجةطقث ايدراسعل ججعط ي قع  يلجةطقعل  ةجيعث اً  عطديث ياذ جطعيعث شعطجلث جطئم
 . جط ي زز  طير ًطرةط اي زيز ،ايجذطالت
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 ،  د ايجيطة ج   ةا  ايح طت اي م  ة    حط اي طرئ عز يذ  يلط ي ل ياإلةسط 

يعة ععر ذععيجرا يكعع  ةشععطط اً  ععطدا  ،يديجيجععل اي يععطةسطسععيل يجععم جعع  اي ةط ععر اأ
يا  اسع لجطرجط  شعك  جعةظ  يعق ةعم  .ةحم  شك  ايجيرد اأسطسم يك   ةجيل ييك   لعد

يإلةسعط  يال  سع قي  اسطسعيل جظحر ج  جظطجر اي قد  يايًرم اي اطرا يا   ايجعط  جعطدة 
جةطقعععل ايعععى  رض ذعععردا  ةعععم جةطقعععل جعععط ي يععع  اي  لاي يعععطة  ديةعععث ال  اة داجعععث اي شععع 

ال  ايط ي ل ال جد اإلةسط   طيجط  دائجًط يج عى اراد يعذا ةعط  دراسعل  ،ي  ب اي يش ةيحط
  ععياض اأةحععر ييذععيد ايجيععطت ةيحعععط  جععرا ةععم ًطيععل اأججيعععل ةاععً  ععع   يععط  جقعععداراجط 
يكجي حط يةيعي حط يخ طئ حط يعةط رجط ايكيجيطئيل ياي يزيطئيل اي عم  عدخ  كلحعط اعج  

يذي    د دراسل اأ ياض ايجطئيل ايجيسجيل ايذريط  ذز ًا ال ؛ يدريييذيط يايذييييذيطايح
عععدرة  ،ي ذعععز  يجكجععع  يدارسعععل ايجعععيارد ايجطئيعععل ايدائجعععل ايذريعععط  يذيععع  يديجيجعععل اي يعععطة ًي

يةعععى كطةععل ايذياةعععب ياسعع غ   جسعععط طت زراعيععل اك عععر يسعععد  .االسعع لجطر  شعععك   ةاعع 
  .ي ر يل اي ييا ايةقص اي ط   ج  جيطت ايشرب 

بحخصددص ا بحيثيةيددع حهةاتددي     يدد   جعع بحددإ رثدداب  ب يحععدا اي  ععث /هدد ا بحث ددث
  اب ددع بحخصددص ا  .حفضددصببحه قددا بحهلددصحش ء سددصل  دد  واددإ  دد    ب   

 بحه ات ه ايي  بحهي ا ح جيي  ثص  خ بم بح ق يصت أحجغابتيي
ي اط ةعم  عط  ايذييجيدريييذيث ي يض يادا ا جطط ي ث ايخ طئص هسكاي بحث ث/

ععععو  ةاعععع  سععععد علععععى  ععععيض يادا اي اععععط يجعععع  ي لعععع  ايخ ععععطئص .اخ يععععطر جًي
و ايسد  ،.يايجقيجطت ايط ي يل دير ي ألير أًطجث جًي

ج  يل  طت ايذييجطيدريييذيث ياي ةط ر  يجةطخيث  ألير على ايةظط   تاضيي بحث ث/
  ط ي عععل ايرياسعععب ايسعععط يل اي عععم   جلععع جععع ي  .ايحيعععدريييذم يا عععياض  يةحريعععث
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 طية طذيةث دير ك ير ةم  رشير كجيطت ك يرة ج  ايجيطت ايى  طط  اأرض يجطجي 
 دير االة دار ةم عجليث اخ يطر ايسديد

يسعععير اي  عععث اعععج  طريقعععث ايعععذا يسعععلكث جععع  اذععع  ايكشعععا عععع   ه هجيدددي بحث دددث/
ةيععأ م ايجععةحن اععج  .اي قععطئ   ي لجيععث ةععم   سععير ايظععياجر اي ععم  قععو ةععم دراسعع ث

ةععععيجك  اسعععع خدا  ايجععععةحن .ايجياععععيع ييسععععطئ  اي  ععععث اي خ ععععص ي سععععب   ععععد
 .اي  ليلم يجةحن ايةظ  ايذا ي جيز  طريقث س ريلر

 بح  ص ل أحه  خ هي تش بحث ث
 5:500000ايخرائط ايطي غراةيث  جقيطس   -2
 /ةجيذج اي ارس ايًرجم  Deemاي يطةطت اال  طئيث ج  -3
 اي ج   يجخ  را يلجيطت ياي ر ل-3
 ARC Map: Global Map per:اي رجذيطت-3

 هٌكلٌه البحث

 اي ةيل ايذييييذيل
 ياي  طيي  يل ر ل  ،ايجةطخ يعةط رت

 ايخ طئص ايجيرةيج ريث يل يض
و اأةا  أًطجث سد على يادا اي اط  اجكطةيث   ديد ايجًي

 ع :ــادلـىق
اي ديد اإلداريل يقاط  جخجير اي ط و يج طةظل  يقعو  عيض يادا اي اط اج 

ايذعععز  ايذةعععي م جةعععث ةيج عععد اعععج  اي عععديد اإلداريعععل يةط يعععل ايعععزاب اي ط  عععل  جعععط  ،ةيععععةيح
يجععع  ايشعععر   شععع ر   عععديدت جعععو  يديعععل ةرعيعععل  عععغيرة  عععطيقرب جعععع   ،يج طةظعععل كركعععي 
ي حعععذت  ،يجعع  ايغعععرب   ععدت ل لععل جسععع قرات  ععع  اي ععطرة ييطرجذععث يريايععث ،جسععع قرة ذديععدة

ديدت جعو ط ي عل جةطقعل ايدراسعث اي عم ذغراةعم ط ي عم   عع    ع اي ديد ي كي  يديةط إًلعي 
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( يي ذعععث جععع  ايشعععجط  ة عععي 5اةظعععر ايشعععك    .اع جعععد ةيحعععط علعععى خطعععيط  قسعععي  ايجيعععطة
 .كع   قري عطً 3ايذةيب يي ب ةم ةحر ايزاب االس   ذةعيب ًعرب جسع قرت شعجيط   عديد 

ي عععي  خطعععم  ،شعععجطالً   31 ،331 ، ي   31-511-3ًيية  عععر ةلكيعععًط  عععي  دائر عععم ععععرض 
طً    33 ،341ي   33 ،321طععععي   اجععععط  .3كعععع 433 ي جسعععععط ل ،كعععع 41يي لعععع  طييععععث  . شعععععًر

 اة دارسط ث ةي جل  يلجسي ت ايجطئيل ايجة درة ج  طيث ًرت ذي 
 (2)( ه قا ه يقع بح اب ع ثصح  ثع حاةابق2بحسكل )

راةيععث ، ايجسععط ث اي سععكريل  ايج ععدر : عجعع  اي ععط لي   طالع جععطد علععى ايخععرائط ايطي ًي
 5844،  غداد ، 5:500000 جقيطس 
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 : حثاويا : جيىنىجيح مىؽقه انذراس
إذ   ععد  اي كييةععطت  ،. قععو جةطقععل ايدراسععل  ةيييععًط اععج  ةطععط  ايطيععطت ايياطئععل

ي  د جعذت ايطيعل  ،ايذييييذيل ج   دايل جةط و اي يض ايج جللل  طيث ًرت ذي  ايذةي يل
و عةعدجط  جع  جةعط و ي قع ،ذات ةطط  عريض ةس يًط عةد ةحطي حعط  ط ذعطت ايذةعيب ايشعًرم

يذيععععع  الةكشعععععطا اي كييةعععععطت  ،ليجلععععع  ج ظجحعععععط  جععععع   ذعععععزا  ايطيععععع يادا اي اعععععط ايعععععذا
ايذييييذيععل ايج جللععل   كععيي  اي خ يععطرا ي كععيي  ايذري ععم ايكلسععم ايععذا ي ععيد عجععرت إيععى 

ةاً  ع  يذيد  خير   كي  على اأًلب ج  اي ذر ايرجلعم  .(3 ايجطييسي  اأس  
 sand Ston، Limestone، Gyp sumeايذا يجل  

ععععد  عععألرت  طي ركعععطت االي يععععل اي عععم  عععدلت ةععععم  ياخعععر ع عععر االيييذيسععععي   ًي
ةقععععد اعععغطت جعععذت اي ركعععل عععععلى ايط قعععطت اي عععم  ،يايجطييسعععي  ي  عععى  يائععع  اي لييسععععي 

(Teethes) راكجعععت ةعععم   عععر  عععلس
ي غطعععى اي رسععع طت اي ديلعععل  ذعععزا  ياسععع ل جععع   ،(3 

ياي  عى  طسع لةط   لى اي جي  ج  ة طت ج  ايرج ( يي كي  ع3اي يض اةظر ايشك   
ةاعً  عع   كييةعطت جع   رسع طت ًريةيعل  ،(3 ايج ططب ةأةحط   كي  ج  رياسب رجليعل

 جع  اي كييةعطت سعة ي  يةيجعط يعط م  ،ايريطح جلئ حط ي  ى اأةحطر يايسيي  يرجط  يجياد
يذييجعير ةييعيذم ايذييييذيل ةم جةطقل ايدراسل ياي م يحط دير ةم   عديد ايخ طئص ا

 ج  االًد  ايى اأ دث يايحيدرييذيل
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 Gis طالع جطد على  رةطجن ،ايج در:ايحيئل  ي طجث يلجسر ايذييييذم ياي  را ايج دةم
   Father for mati انفتحح تكىيه - أ

ي عععيد زجععع  جعععذا اي كعععيي  إيعععى ة عععرة ايجطييسعععي  اأيسعععط يجعععي ع عععطرة عععع  ديرات 
ةاع  عع  يذعيد  .(1 ياأجع ح ياأطيعط  يايذيعر رسي يل ج  طً ل ج   عخير ايك ريعطت

يييذععد ةععم جعععذت اي كععيي   رسعع طت ج  طً ععل جعع   ذععر ايكلععس يايجععطر  اأخاععر  ،ايجععطر 
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ي غطم جعععذت اي كييةعععطت ،ايجذجيععععل  جلععع  رسعععي يطت جيعععطة داةئعععل اععع لل ايج ععع ر يجعععذت
ةظععععر  . ذععععزا  ي سعععع ث جعععع  طيععععل ًععععرة ذععععي  ايج جللععععل  جةطقععععل ايجة ععععو يجةطقععععل ايدراسععععل

 (3 ايشك 
  Angina fn. تكىيه اجناوه - ب

اي  ييسعي   –يرذو اي جر ايزجةم يحذا اي كيي  إيى ع ر ايجطييسي   ال على 
يا   .اأس   ييجل  ايجر لل االة قطييل ج  اي يئطت اي  ريل إيى اي يئطت االراعيل ايجطئيعل

ريةيععث ي ععخير رجليععث ييجلعع    ععخطريل جعععذا اي كععيي  ع ععطرة ععع   ععخير  ل ععطييل ًي
ييةكشعععا جعععذا اي كعععيي  ةعععم جةعععطط  ياسععع ل جععع   (3 ايشعععك   .(4 رسعععي يطت  يئيعععل ةحريعععث

 ،ًدجطت طيل ًرت ذي  ايذةي يل ياي ديد ج  ايجس قرات ايجيذعيدة علعى ًدجعل جعذت ايطيعل
يج  ظعععل كلعععرة اي يا ععع  ةعععم جععععذا اي كعععيي  سعععطعد كليعععرًا ةعععم   ديعععد خ عععطئص شععع كل 

ذ ي  ععا جععذا اي كععيي   يذععيد ايطععي  ا ،اي ععرا ايجععطئم ايسععط م ةععم جةطقععل ايدراسععل
إذ ي  عع   كععيي  اةذطةععث عععع   كععيي  اي   ععل يذععيد  ،يايرجعع  ةاععً  ععع  يذععيد ايذعع س

يي عععألر جعععذا اي كعععيي   طي  ريعععل ايجطئيعععل   عععى  زيلعععت ايط قعععطت ايطيةعععل  ،ط قعععطت ايذععع س
يايرجليعل ايحشل جع  ًجعل ايطيعطت ايج د عل ياً  عرت جكطشع حط اي عخريل عةعد اًعدا  جعذت 

يا  يحعععذا اي كعععيي   ججيعععل ك يعععرة يكيةحعععط  طييعععل يلجيعععطة ايذيةيعععل  سععع ب اية طذيعععل .طتايطيععع
 .(2 اي طييل يط قطت ايرج  ايجيذيد ةم ذي  اي كيي 

 /تكىيه ادلقذاديح وتاي حسه - ج
ي عيد عجر جذا اي كيي  إيى ع ر اي  ييسي  يي كي  ج  ط قطت سعجيكل جع  

يطيةععم ياي ذععر ايغريةععم ي جلعع  اي يئععل ايرجعع  ج داخلععل ج عععثت ط قععطت ك ليععل جعع  اي ذععر ا
يحعذا اي كععيي   يئعل ةحريعل عةعد ج ع طت اأةحعطر اعج  جةطقعل عجيقعل ايع كلس  اي رسي يعل
يطيعععل ًععععرة ذعععي  ايذةي يعععل ايغر يعععل  .عةعععد  طةعععطت ايذ عععط  يخط ععععل ييشعععك  شعععريط جعععياز   

يكعععذي  ةعععم اأ عععياض ايجطئيعععل ايجيذعععيدة اعععج   لععع  ايطيعععل يي  عععيا علعععى جعععياد ةحريعععل 
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كيةت اي  ريل ايجطئيل يجةطط  ايطيعطت ايج د عل لع   رسع ت ايج   عطت ةعم ،خشةل يسجيكل
 جسعععطجيل ية طذيعععل عطييعععل ييععععث دير جحععع  ةعععم  غذيعععل  يي جيعععز جععععذا اي كععععيي  ، لععع  اأذعععزا 

ييظحعععر جعععذا اي كعععيي    ععيرة يااعع ل  ععطيقرب  .(4 جكععطج  ايجيععطت ايذيةيععل ةععم اأ ععياض
  .ييادا اي اط ايجر  ل اأييى ج  يادا كةدا ايذا يدخ  اج 

 رواسة انسمه اجليىنىجي انراتع - د
 Recent Deposes انرتسثاخ احلذيثح -

  يجععم ع ععطرة ععع   رسعع طت اي  ععر اير ععطعم ايععع م   كععي  جعع  رسععي يطت جخ ل ععل
اي  ييسععي  يايحيييسععي   ي  اععج   كعععييةطت جعععذا اي  ععر جعع   رسعع طت ع ععر ،اأ ذععط 

ععععت اي طار اي رسعععع طت ةععععم جةععععطط   ععععي   ركيععععب ًععععرة ذععععي   ي ة شععععر جععععذت، ععععع ى ايًي
يايسحي  ايج يطل  ث ي شج   ياعًط  رسع طت اييديعط  ايةحريعل ي  كعي    عيرة عطجعث جع  

ةاً  ع   رس طت جع  ايطعي  يايغعري  ياي  عى  .(8 ة طت رديئل ذات اي ذي  اي غيرة
طععو جععع  اي ذععر ايكلسععم ي ذج ععطت جل يل ي ة شععر رياسععب جععذا اي  ععر ةععم ،يايرجعع  ًي

 ظعع  جسععط ل جةطقععل ايدراسععل ي  ععد  جعع  جسعع قرة  عع  ايغععزا  ي ععياًل ايععى جسعع قرة شععجيط ج
( ي  جلع  ةعم جةطقعل ايدراسعل جعط ي عرا  طيسعحي  اي  ط يعل ايج ليععل ي كععييةطت 3ايشك   

 اييادا ي شج  كطةل جةطط   عيض .اي جطدا يايسرير يرياسب ًي ط  اأيديل
 تعاريسيح:اخلصائص ان -ثاويا  

رض ذا  ألير ياار على سرعل ايذريط  ي  طي  ي ي  ايذريات ي د سطر اال
ييل اععطريس دير جععط  ةععم   ععطي  عةط ععر ايجةععطخ  .اي ياععطةيل جعع  ايجة ععو ايععى ايج ععب

يجععع  لععع  علعععى ايذريعععط  ايسعععط م ةعععم  شعععكي  اي جليعععطت ايذيجيرةيييذيعععل ةعععم اي  ريعععل 
ي ر ععععل يايذريععععط  ييحععععط  عععألير ةععععم  كعععيي  اي ر ععععل  سعععع ب  عععأليرت علععععى  عععرارة ا ،ياالرسعععطب

ي ةعط ًا علعى  ججيعل جعذت ايخ عطئص ةعم  شعكي   .ايسط م يةم  شعكي  ايغطعط  اية عط م
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يعععذا سععيا ة عععي  دير كعع  يا عععدت جةحجعععط  .اي جليععطت ايج جللعععل   طجعع  االر  عععطع ياالة ععدار
 : يعلى اية ي اي طيم

 وحذج ادلرتفعاخ :  - أ
ايدراسععل ي لعع    جلعع  طيععث ًععرت ذععي  ايذةي يععل  طي  ديععد جعع  اجعع  جةععط و جةطقععل 

  شععجطاًل ةععي  جسعع يح سععطر اي  ععر ي ععةخ ض   ععى   عع  ايععى 210اً ععى ار  ععطع يحععط 
عةد جس قرة كرد كرايا ي  د جذت ايطيل ج د ل ًير ج ةطارة لةطئل ايغططس ًير  300

ي ط ذعععطت شعععجط  ًعععرب  3كععع 530كععع  ي جسعععط ل 51جسععع قيجث ايج  ععع  ي جسعععطةل طييحعععط 
ةرعيل يج جللل  يادا كةدا جيسعط يكةعدا   عل ذةيب شر  ي   رع ج   ل  ايطيل ايديل 

جععم جعع   ععخير  ايجيذععيدة اي ععخير ياي ععم  جلعع   طيجر  ععث االييععى جعع  اي ععيض ياًلععب
sand ston، Laneston، Gypsune    3,3اةظر ايشك) 

 وحذج اذلعاب : - ب
 ة شر ايحاطب ةم اذزا  ياس ل ج   عيض جةطقعل ايدراسعل جعط ععدا االرااعم 

-300ي ة  ععر ي ععدة ايحاععطب جععط  ععي  خععط  ،قععل ايج ععبايسععحليل ايياً ععل عةععد جةط
  ذةي ًط  يث ي د  ج  جس قرة كردا كرايا شجطاًل ايى جس قرة شجيط شجطاًل ذةي ًط 510

 قري ععًط ي كععي  االرااععم رديئععل ةععم  ععداي حط ياًلععب  3كعع 330كعع  ي جسععط ل 31ي طععي  
 جيج يج قط عث رياس حط عطئدة ايى رياسب اي  ر اير طعم ي  جيز جذت ايحا ل  شدة اي

يكجط   س  االيديل  طال سطع  ، ش كل كلي ل ج  االيديل اي م   ب ةم ايجذرح االسطس
 لغعععل ج عععد  ععععرض اي عععيض   عععديد اذ يذات  طةعععطت  ة عععدر ي شعععدت  عععيب ايجذعععرح 

ةرعيعل ً ععيرة اجعط ايجذعطرا ايقري ععل  لكع  يي جيعز ايذطةععب ايشعًرم جةعث  يذععيد ايديع35.8
ط ايجذعععطرا ايياً عععل عةعععد جسععع قرة  ععع  ايغعععزا  ةعععزياًل ايعععى جةعععث    عععا  طالسععع قطجل يال سعععيج

  .جس قرة ذييب
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 وحذج االراظي انسههيح - ج
 يذعد اذ  طحر جذت ايي دة على شك  ةطط  ياسو ي جد جعو طعي  يادا اي اعظ 

جسط طت سحليل ياس ل   داخ  جط  ي  ايحاطب ايجيذيدت ةم ايجةطقل يجم ج  اةاع  
 ( 510- 300 ير ي ة  ر ج  خط ار  عطع  االراام اي طي ل يزراعل اي ةطل يايش

راةم ةععم جعععذا ايسععح   عععي  جةطقععل  ةععي  جسعع يح سععطر اي  ععر يي  ععطي  ايياععو ايطي ععًي
 ي خرح  يث  يذد  راام رديئعل يجةخ اطت يجسط طت جطئيل ي  ييل
 نتحهيم انشكهي نهمقؽع انؽىيل نىادي انفعا
ًط ةعععععم اي  ليععععع     يدراسعععععل  شعععععك  ايجقطعععععو ايطعععععييم يعععععيادا اي اعععععط ديرًا جحجععععع

ال  اةسيط يل جذا ايجقطو يجطي  رال ج  ةقطط  ذديعد  سعطعد اي ط عث ةعم  ايجيرةيييذم
 ،  ديعععد ا عععرز اي ياجععع  ايج  كجعععل ةعععم جذعععرات يذيععع  جععع  اي ياجععع  اي ك يةيعععل ياي عععخطريل

ي  عدالت جةطخيععل يخط عل   ععدالت ايعزج  اير ععطعم اي عم ادت إيععى   عدي ت يااعع ل ةععم 
ال  جععذت اي ياجعع    ععدد كجيععل اي عع يب ايجععطئم يجععط  .(50   ايةحريععلجقععططو اال ععزا  يليديععط

   رس  ايجقطو ايطييم ييادا  .(55 ير  ط  ث ج   جييل ةحريل ج   يث ايكجيل ي ايةيع
راةيل اع جطدًا علعى جعدح ار  عطع يطعي  جذعرح ايعيادا  يطةيعطً   ،اي اط ج  ايخرائط ايط ًي

 ععر علععى ايج ععير اي ععطجيدا ييكععي   يععث  ل ععت ار  طعععط  ذزائععث جعع  جسعع يح سععطر اي 
 (5كجعععط ةععم ايذعععدي     سععط يًط خطيعععًط جقط عع  اطعععيا   لعع  اأذعععزا  علععى ايج عععير االةقععم

ال  ار  عطع اذعزا  ايجذعرح  ،يعليث  ع  رسع  ايجقطعو ايطعييم يلعيادا.(2، 4، 1  يايشك 
ييذجيععو ر  ععل ايةحريععل جععو جسعع يح ايج ععب يطععي  ايجسععطةل االةقيععل يحععذت االذععزا  اي ععم 

ي عع   سععطب ج يسععططت االة ععدار  ،د ط ي ععل اة ععدار ايقطععطع ايطععييم يلععيادا ايةحععرا  ععد
 يةقًط يل  ًل ايريطايل

 
 ج يسط االة دار =

 اي  د ايراسم 
 اي  د االةقم
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 التحلٌل الشكلً للمقطع الطولً لحوض وادي الفضا (1)جدول ال

 ايجرا ب
ايجر  ل 
 االييى

ايجر  ل 
 ايلطةيل

ايجر  ل 
 ايلطيلل

ايجر  ل 
 ايرا  ل

ايجر  ل 
 ايخطجسل

ايجر  ل 
 ايسطدسل

ج يسط اة دار 
 0.58 0.03 0.04 0.53 0.03 0.03 ايجرا ب ايةحريل

 0.33 0.31 0.04 0.53 0.030 0.030 ةس ل االة دار
ج يسط اة دار 
جذرح يادا 

 طااي 
0.58      

      0.33 ةس ل اة دارت
راةيل يجقيطس  يطلع جطدا على ايخر لي  ا در : عج  اي ط ايج  5/500000ايط ًي

   ج يسععططت اة ععدار يادا اي اععط يذجيععو ايجرا ععب  (5 يي اععر جعع  ايذععدي  
يي  ععععي     ج يسععععططت االة ععععدار  ععععةخ ض ةععععم  0.58ي 0.03ايةحريععععل    ععععطي  جععععط ي  

سعط  ايجذعرح ةعم  طيعل ييس د  ج  ذي   ط  كع  اً ،ايجرا ب ايرا  ل يايخطجسل يايسطدسل
يي  ععا  درذععل اة ععدار  ك ععم ي يييععد سععرعل ايذريععط  يةقعع  اي جييععل ايععيرادة جعع   ، ععياز 

يةس ة ن ج  ذي  ايجقطو  طةث    ير ع  اي  ًل  ي  كجيل اي ع يب  ،ايذز  ايذا ي ليت
ايجعععطئم ياةجعععطط اي ياعععط  يجقعععدار يةيعيعععل اي جععع  يجعععذت اي ةط عععر ج غيعععرة ع عععر ايزجعععط  

   ععععر شععععك  اة ععععدار ايجقطععععو  طةععععث يجيعععع  إيععععى ايعععع  لطر جععععو االً ععععراب إيععععى يي ،يايجكععععط 
ييكعععي  شعععديد االة عععدار جععع   دايعععل ايجة عععو جععع  جر   عععطت ًعععرة ذعععي  يي  شعععى  ،ايج عععب

يجذا يد  على    اييادا اليزا  ةعم جر لعل ايةاعن  ،اة دارت ي ياًل إيى ةقطل ايج ب
يجععي ي جعع  ي كعععيي   ،اعععط يسععرعل ي ععي  جيذععطت اي ي ،ج جععل   زيععطدة  عع ي ث ايجعععطئم

اجععط ةسععع ل اة ععدار يادا اي اعععط .جذععرح ج ععياز  يياديعععث  يةجععط  دركعععث ايظععريا ايجةطخيعععل
اجععط ج يسععط اة ععدار ايععيادا ةقععد  لعع   ،(0.31يايععى  0.03  ،يلجرا ععب ةقععد   ععطي  جععط ي 

 .ج يسط االة دار يجذت ي ي   أ  يادا اي اط  شك  عط  0.33ي ةس ل اة دار  0.58
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 ج يسططت االة دار يةس ث االة دار( ي ي  1 شك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5ايج در: طالع جطد على طي  يار  طع اي يض يايذدي  
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 (4يايشك   GASايجريئيث اي اطئيث  طاالع جطد على  رةطجن  ايج در:

 Climateادلىاخ 
 د ايجةععطخ ا ععد اجعع  اي ةط ععر ةععم ايدراسععطت ايحطيدريييذيععل جعع   يععث اي غذيععلي تعع

يات اي  ري يل اي طييعل ية رات اي لكؤ يجع  ر ايجطئم ي  ديد ايذاي  ريا ايجطئيل يجقدار 
يذيعععع  ي يععععط  ة طييععععل اي ةط ععععر  ،(53 0جةععععط ذععععط  االج جععععط     ليعععع  ايج طيععععطت ايجةطخيععععل

ا ايجععطئم ايسععط م ةععم جةطقععل  ععيض يادا  شععكي  ج ععطي  شعع كل اي ععر  ايجةطخيععل ةععم
يععر ايج طشععرة علععى .اي اععط يي تععد جعع  اي ةط ععر اي يئععل ايجحجععل   كعع   أليرا ععل ايج طشععرة ًي

يكذي  يؤلر ةم   ديعد ةعيع اية عطت ةعم  ا جةطقعل يةعيع اي ر عل  ،ذياةب اي يطة ايجخ ل ل
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  كطيزراعععل ةاععً  ععع  يذععيد ايةشععطططت االً  ععطديل ايجخ ل ععل يإلةسععط،يجياردجععط ايجطئيل
ييعععؤلر ايجةععطخ   ةط عععرت ايجخ ل ععل علععى  يئعععل جةطقععل ايدراسعععل  .يايععرا يايرعععم يايسعععيط ل

ةطي رارة يايريطح ياأجطعطر ياي  خعر يايرطي عل ايةسع يل كع  عة عر جع   ، درذطت ج  طي ل
يا  ايج طعععطت اي عععم  ععع   ،جعععذت اي ةط عععر يعععث  عععألير ج طشعععر علعععى  شعععكط  سعععطر اأرض

 سع ب خلعي جةطقعل  ، ةط جم ج طل كركي  يايجي ع  يجخجعيردراس االع جطد عليحط ةم
ي طالع جعععععطد علعععععى ج يسعععععططت ج ط  عععععم كركعععععي   ،ايدراسعععععل جععععع  ايج طعععععطت ايجةطخيعععععل

االجططر يج طث جخجير ي   ايركي  إيى  جطعدا ،يايجي   ييذجيو ايج طيطت ايجةطخيث
يع جةطقل ايدراسل اج  إًلي  جذت ايج ططت ايج ططت ييجكع  يحذت  ، ل  ايج ططت يًي

ةععععم   ليعععع  ايج طيععععطت ايجةطخيععععل يجةطقععععل       طيةععععط جؤشععععرات يجكعععع  االع جععععطد عليحععععط
 .ايدراسل

 /احلرارج
شعععجطاًل  (   33 -   30 ة  عععر جةطقعععل ايدراسعععل  عععي  خطعععم اي عععرارة ايج سعععطييل 

(  ةحعط  عزداد كلجعط ا ذحةعط 3يي  ي  ج    لي  ج دالت درذطت اي رارة ايسعةييل ايذعدي   
عععو ايذغراةععم يعطجعع  االر  عععطع يلج طععطت ايجشععجييل جععع  ايشععجط  ة ععع ي ايذةععيب    ععًط يلجًي

(  2.1(  ةععم شععحر  جععيز ي 33.3ةج طععل جةطقععث ايدراسععث  لعع  ج ععد  اي ععرارت . طيدراسععل
ي   عط يعذي  ةعط  جةطقعث ايدراسعث   جيعز  طر  عطع ايجعدح اي عرارا  .ةم شحر كعطةي  ايلعطةم

(  ةعم 30.3ايعى  اشحر اي يا يي ع    يير  و ةم (53.5ايسةيا ياي  لم ةقد  ل  
 .شحر اب
 انرياح/

ا  ايريطح ايشجطييث ايغر يث جم ايسطئدت ةم جةطقث ايدراسث ي    اً ى سرعث 
جعيً  ةعم  30 – 30( /   عرايح سعرع حط   يطةعًط  عي 5.4يحط ةم شحر  زيعرا  اذ  لغعت  

ديرًا جلط عًط ةعم ايجسعط  ايسطععل خع   ايةحعطر ييكةحط    شعى  لةط  ايلي  كجط  ةحعط  ل عب 
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يذي   س ب  ركز جةطقل اياغط ايجةخ ض ةعم  لع   ،(53 ايذا يخ ا ج  شعدة اي رارة
يدةعو  طيريطح ة ععيجط  سعرعل  يةجعط  اي  رة ععلى جةطقل ايخليعن اي ر م يذةيب اي را  ججط

 قعع  سععرع حط إيععى  دةععى ًيج حععط ةععم ة ععع  ايشعع ط  ي خط عععل ةععم شععحر كععطةي  ايلععطةم إذ 
عع  ي لعع  ايج ععد  ايسععةيا يلريععطح  ،جةطقععث ايدراسععث  /لععط ةععم ج طععل0.8  لغععت ايذععدي  ًر

اي سععطًط  ي  د  زاج  اةخ طض سعرعل ايريعطح جعو ة عع   /لط يج طث جةطقل ايدراسل5،1
  .اية ر ،ايجطئم  طي  خر اي طًد ايجطرا ججط يقل  جع  عجليعل

 *(3004 – 5840 يلجدة  لايدراسجةطقل ي ايج طيطت ايجةطخيل (3 ذدي  اي

 
 * ج طل جخجير ي جططر ةقط ايج در:جيئث اي طجث ي ةيا  ايذييث ياير د ايزيزايم  يطةطت ًير جةشيرت  غدارد

 /األمؽار

 ،ةععم ة عع  ايشعع ط  ياير يععو   ركععز اًلععب اأجطععطر ايسععطًطل ةععم جةطقععل ايدراسععل
ايج يسععط  يذيعع  الر  ططحععط  جععرير االةخ اععطت ايذييععل ايقطدجععل جععع  اي  ععر (3ايذععدي   

ي ة  ععر جةطقععل ايدراسععل  عععي  خطععم  ،يايععع م   ععد  جعع  شععحر  شععري  اأي    ععى جععطيس
  عععطي  اأجطعععطر ايسعععةييل ايسعععطًطل ةعععم ج طعععل  .(جلععع  300– 300ايجععععطر ايج سعععطيا  

و ايذغراةم يعطجع   ،جل  322.3 ،إذ  لغت ،.جخجير ييرذو س ب ذي  إيى   طي  ايجًي
 ،% جعععع  جذجعععيع اأجطعععطر ايسعععةييل41.4 ،ةسععع لي شعععك  اأجطعععطر ايشععع ييل   ،االر  عععطع
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 يععععةجط ال شعكعععع   ،ايدراسعععل يج طعععطت جةععععطقل ،%31.5  يةجعععط شعععكلت اإلجطعععطر اير ي يععععل
 .%53.4 ال ةس عل ائيلعل ال   ذععطيز  اإلجعططر ايخري يععل

 /انرؼىتح انىسثيح 
 عطئيلايرطي عل ايةسع يل إ عدح اي ةط عر ايجةطخيعل اي عم  عؤلر ةعم ايجيازةعل ايجعع   تعد
يج طعععث جةطقعععث  ،%13.4 ،إذ   جيعععز جةطقعععل ايدراسعععل  طةخ عععطض ج عععدالت (53 ايجةطخيعععل

ععحط ةعم ايج عدالت ايشعحريل يايج عدالت ايسععةييل ياي طيغعل ًيج حععط  ايدراسعث ياةحعط  ج عطز    ًي
ةعععم ذيععع  إيعععى جًي حعععط ةعععم اي عععدارة يلريعععطح ايشعععجطييل ايغر يعععل  يي ععععيد ايسععع ب 13,4%

ججعط يسعطج  ةعم زيعطدة  ط ايجة سعطل يايجة   عل  أةيعطب ايريعطحايرط ل ةاً  عع   اطريسعح
  .(3 اةظر ايذدي   .رطي  حط ايةس يل

 :يجم .(51 اع جد على ج طديل كي   ،     ديد االًلي  ايجةطخم يجةطقل ايدراسل

2

1444.0 


t
r 

 .= هة ل بح اباة بح     ثصحفها هصيت t = قاي ع بحجفصا r  ذ 
( 3ية ععطئن علععى اععي  ايج طيععطت ايجةطخيععل ايجؤشععرة ةععم ايذععدي   ي  ععد   ليعع  ا

 شعععير إيعععى إ  ايجطعععر اكلعععر جععع  ايةعععط ن ياًععع  جععع  اععع  ث ةعععم    عععي     ًريةععععل ايذ عععطا
ريةععل  .(  ي ععل53.8ةيحععط   ايسععةيا جةطقععل ايدراسععل ةقععد  لعع  جذجععيع ايجطععر ج طعععل ًي

 .(Bwshs ذععطا يعععذا ةععط  ايج طعععل  قععو اععج  ايجةععطخ ش عععل اي ، ي ععل (4.3 ايذ ععطا 
ي  قيقععًط يجعععط سعع   يجكععع  ايقععي   ععط  جةععطخ جةطقعععل ايدراسعععل   جيععز  أةععث  ععطر ةععم ة ععع  

 ( ي   ًط يذي  يرجز 32 اي عرارة أشحر اي يا اكلر ج   اي يا إذ    ج عد  درذطت
 (Bwshs ي قعو اج  ايجةعطخ ش عث ايجدارا ش عث ايذطا اي طر  ي ًط  (Bwshs يعث 
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 يح حلىض وادي انفعا ادلىازوح ادلائ -
  عععد ايجيازةعععل ايجطئيعععل ايجةطذيعععل جععع  ايخ عععطئص ايحيدرييذيعععل ايجحجعععل ي عععيض 
جةطقل ايدراسل أةحط   ي   ججيل اي ألير ايج طشر يجقعدار اي قعدا  ايجعطئم  ياسعطل اي  خعر 
ايةع ر علععى كجيعل ايجيععطت ايسعط يل يايذيةيععل يعلععى خ عي ل اي ر ععل يجخزيةحعط جعع  ايجيععطت 

طيذريععععط  ايسععععط م يجقععععدار جععععط ي  خععععر جةععععث يج رةععععل اي ععععطئض ياي ذععععز يع ًععععل ذيعععع   
يجم    ير ع  اي  ًل  ي  اي سطًط ياي   عر ايةع ر ايعذا يجلع  ايجقطرةعل  عي   (54 ايجطئم

ايذريععط  ياي  خععر ياي شعع و ياي سععرب يلي ععي  ايععى ةععطئض ايجطععر ايجسعع ب ايذريععط  ةععم 
 رةععل ذيعع   عع   سععطب عةط ععر ييج (52 / ايةعع ريض ايةحععر اي عذععزت ععع  ططًععل اي  خععر عع

ايعذا ي عد عة عرا جحجعط جع  عةط عر  ./ اية رزةل ايجطئيل ةا  ع   سطب اي  خرايجيا
ايجيازةعععل ايجطئيعععل يايعععذا يخ لعععا جععع  جكعععط  ايعععى اخعععر    عععط الخععع  ا ايجكيةعععطت اي يئعععل 

ي عع   سععطب ايجيازةععل ايجطئيععل  ،يط ي يععل اسعع غ   اأرااععم ايزراعيععل ةععم جةطقععل ايدراسععل
 .(54 ج طديل خريةل  طس خدا 

 = هةص حع خا تع
31.1

3

P
ET  

  يث ا  :
ET  جل  جقدار اية ر ايج  ج  = 

P ايةس ل ايجئييل ي دد سطعطت ايسطيع ايشجسم ايشحرا  طيةس ل يلسةل = 
C / ايج د  ايشحرا يدرذل اي رارة = 
 فصم انفائط ادلائي - أ

  جعععذا اي  ععع  ةعععم ج طعععل    عععطي  جعععدة جعععذا اي  ععع   عععي  ج طعععل ي خعععرح إذ ي عععد
   ،34.1جةطقعععث ايدراسعععث جععع  شعععحر كعععطةي  اأي  ايعععى شعععحر اذار ي لغعععت ايةسعععب   

عع    ،( علعى اي عيايم50.8   ،32.3 ( يي جيعز  زيعطدة كجيعل اأجطععطر 3 ةظعر ايذعدي  ًر
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ايسععطًطل علععى ططًععل اي  خعععر / ايةعع ر ايج  جعع   ديلععث  سعععب اةخ ععطض درذععطت اي عععرارة 
د االيععط  ايغطئجعععل يار  ععطع كجيععل اي سععطًط يةععطدرا جععط    عععطج ًي ععر ايةحععطر جععو زيععطدة عععد

ةعم ايسعةيات ايرط عل  يةجعط ةعم ايسعةيات ايذطةعل    عطج ايعى  ( ايسعقمايزراعل يجيطت ايعرا 
يعععذي  ة  عععظ  عععأ  اي عععطئض ايجعععطئم ي عععدث عةعععدجط  زيعععد كجيعععل  ،كجيعععل  ك عععر جععع  ايعععرا

ايذطةب ايجةطخم اجعط جع   اأجططر على كجيل اي ططًل اي  خر / اية ر ايج  ج  جذا ج 
ةطةععث ي كععي  جعع  ذععزئي  اسطسععيي  ججععط ايذريععط  ايسععط م  ،ذطةععب  غذيععل ي شعع و اي ر ععل

ياي غلغ  ايذا يغذا اي ر ل يايذريط    ت ايسط م ايذا يغذا اي ر ل يايذريط  اي  ت 
 .(58 ايسط م يلقس  ايجش و

 فصم انعجس ادلائي  - ب
  ايلععطةم ةععم ج طععل جةطقععث ي ععد  جععذا اي  عع  جعع  شععحر ةيسععط  ايععى شععحر  شععري

ي  ععععرايح جععععدة اي ذععععز ايجععععطئم لجطةيععععل  شععععحر ةععععم ج طععععل جةطقععععث ايدراسععععث إجععععط  ،ايدراسععععث
ع    (5858.3ايجذجيع ايسةيا يل ذز ايجطئم  ل    ( ةسع ة ن 3جل  يكجط ةم ايذعدي  ًر

ججععط سعع    ععأ  اأجطععطر  شععك  ايج ععدر ايععرئيس ي غذيععل جةطقععل ايدراسععل يخط ععل خعع   
 جععط ةعم ة عع  اي ذععز ايجععطئم  ل عب ايجيععطت ايذيةيععل ديرا جحجععط ةععم  ،طئمة عرة اي ععطئض ايجعع

 غذيععل ايجةطقععل يعلععى ايععًر  جعع  ًل حععط ةععم ة عع  ايذ ععطا يزيععطدة جلي  حععط ييكةحععط ًععطدرة 
  .إاطةل ايى اي يي  ياييةط يو اي م  غذا اي يض   يطةط ،على ا   غذا ايجةطقل
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يايسةييل يج طث جةطقل ايدراسل يلجدة  ايجيازةل ايجطئيل ايجةطخيل ايشحريل (3ايذدي   
 (  سب ج طديل خريةل5840-3004 

 

 (3ذدي   اع جطدا على  ي ايج در / ايذدي  ج  عج  اي ط ل
   : Soil .انرتتح -

 ،  تد اي ر ل   د اي ياج  ايط ي يل ايجعؤلرة ةعم عجليعل اي عرا ايجعطئم ايسعط م
 اي ر ععل جعع   يععث ايجسععطجيل يذيعع  ييذععيد ع ًععل ج  طديععل  ععي  ايذريععط  ايسععط م يةسععذل

ة ععطذ ايجيععطت جعع  خعع   ايجسععطجيل اجععط ايجسععطجيل ةحععم  ىييق ععد  حععط ايقععدرة علعع ،اية طذيعععلي 
 ذععع  اي راًعععطت ايجيذعععيدة  عععي  ذزيئعععطت اي ر عععل اجعععط ةسعععذل اي ر عععل ةيق عععد  حعععط اي ر يعععب 
ل اي ذجعم يج  ععيالت اي ر ععل ييل ر ععل يخ طئ ععحط ايط ي يعععل ايج جللعل  طيجسطجيعععل ياية طذيعع

ي  كعي  اي ر عث جعع  خلعيط جعع  ايجعياد  .(30 ًيجعل عطييعل يجحجعل ةعم ايدراسعطت ايحيدرييذيعل
ايج دةيععل ياي اععييل يايجععط  يايحععيا   يععث يجعععر ةيحععط اية ععطت يجةحععط يسعع جد ًععذا ت يعليععل 

/  3 يي رايح يي  اي ر ل جط ي  اي ةم ايج  ر ياي ةم ايداك   ،  يش اية ط طت ياي يياةطت

4- 10y R7 /4- 10y R 5 /10 y R 4 يي اعر جع  ايدراسعل اي  ليليعل ي يةعطت )
ايعععذا يجلععع   (4 يايشعععك   (3 كجعععط يياعععر ايذعععدي   ، خعععذت جععع   عععرب جةطقعععل ايدراسعععل
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اأجطك  ايجًي يل يل يةطت  أةحعط  ر ل ذات ةسذعل ةطعجعل   عرايح جعط  عي  اي عرب ايجزيذيععل 
ى  ةحععط  ععرب ًعععد ةقلععت جععع  ايطيععطت يجععذا يععد  علعع ،ايطيةيعععل ايغريةيععل يايجزيذيععل ايرجليععل

يي  عي   ،ايج د ل اي م ية و جةحط اييادا      ايجيطة ايذطريل ي رس ت ةم  يئ حط ايذديععدة
جععععع    ليععععع  ايذعععععدي      لععععع  اي عععععرب جععععع  ا ععععع  كلسعععععم ي راي عععععت ةسععععع ل ايكلعععععس جعععععط 

%( يةسععع د  جعع   لععع  ايجععطدة  أةحعععط  كييةععطت  رذعععو إيععى ايجكطشعععا 11-% 33.1 ععي  
 (PHي ةحط  رب  ي  ايقطعديث ياي طجاعيل  داليعل ًعي   ،كيي  اي   ل ياةذطةثاي خريل ي 

 جعععط اأجععع ح ايذائ عععل ةععم جةطقعععل ايدراسعععل ة راي ععت جععط  (4.4 -2.5 راي ععت جعععط  ععي   
 2.13 جعععط ةس ععععععل اي ي ععععععيليل ةقعععد  راي ععععععت جط يععععع   (g/L54- /L/mg/- 88  ععععي 

MMS /cm - 0.01MMS /cm). إيعى  ذي  يجك   قسي   رب جةطقل ايدراسلي   ًط ي
  .اأًسط  اي طييل

 : حانرتتح انفيعي - أ
ععععلى اعع  م يادا اي اععط ا  ععد  جعع   جععذت اي ععرب علععى شععك  شععريط يج ععد  ظحععر

ايجةطط  ايقليلل اي ارس عةد ايجة و ي ياًل ايى ايج ب عةد اي قط  اييادا  ةحر ايزاب 
 .ب ايرجليعععل اي عععم رسععع حط يادا اي اعععطيجعععم  ر عععل رسعععي يل  كععععيةت جعععع  ايرياسععع ،االسععع  

 ج طذا عععث  لةعععط  اي ياعععط  ايج كعععرر  ةاعععً  عععع   رسعععط طت ةحعععر ايعععزاب اأسععع   اي عععم  قعععو
جععو ًلعععل ةسعع ل اأجعع ح ةيحععط ي   ععا   جقحععط  ي ج ععطز  خشععيةل ذرا حععط يجسععطجي حط ايذيععدة

 ي ج عععطز  أةحعععط ًةيعععل  عععطيجياد اي اعععييل ي  عععد جععع  اةاععع   ةعععياع اي عععرب .ي عععرةحط ايذيعععد
اج ععطر ةععم   ععض ايجةععطط   2ي سعع لجطر ايزراعععم ةععم  لعع  ايجةطقععل يي عع  عجقحععط ايععى 

 (35 يجم ع طرة ع  جياد طيةيل يرجليل ي  ييل  خ لا  طخ  ا جًي حط
 انرتتح انثىيح احلمراء :  - ب

 يجةطقعععل جععع  ايج ععريا يععديةط     ععخير  ال  جععم  ال سععطس ةععم  كعععيي  اي ععرب
ايذعع س ي   اةذطةعععث ياي   عععل جةطقعل اًل حععط جعع   كييةعطت  ععي      كييةععطت اي إذ ،ايدراسعل
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 ذعععر ايكلعععس ياي عععخير ايذ سعععيث اي ل عععطييل ياي عععخير ايطيةيعععل يايرجععع  ياي  عععى( 
( 1اي ليعط   ي  شعك  ايط قعل ،ي   ا اي رب اي جيقل  أةحط   يا على طجى ي ل عط 

جععي جيذععيد كجععط  ،(33  قري ًط ي  درج إيى ايطجى ي ل ط   ةم جطئ  إيعى اال ع رار س 
عععو جسععع قرة ديةكعععطية ي عععياًل إيعععى جسععع قرة اي طعععريز  ةعععم اًلعععب ايجسععع قرات  دايعععل جععع  جًي

 (  لغعتpH جط ةسع ل  ،ياًل حط جزين ج  ايطي  يايغري  ايج جللل  عطيلي  اي ةعم ايج ع ر
( اجععععط اي ي ععععيلل يلكحر طئيععععل  لغععععت L/mg 48إجععععط ةسعععع ل ايجلي ععععل  يجععععم ًطعديعععععل 4,4
 MS/cm  /0.53)    ر ع  جلي ل اي ر ل يا  زيطدة ةسع ل ايجلي ععل ةعم اي ر ععل ياي م 

لل إة طذحط  ؤلر على  .( ي  لي    ةطا اي رب3ايذدي    ،ةجي اية طت ًي
  .  لي    ةطا عيةطت ي رب جةطقل ايدراسل (3ذدي   اي

 
ذطج عععل  ،اع جعععطدًا علعععى اي  لعععي ت ايجخ  ريعععل ،ايج عععدر / ايذعععدي  جععع  عجععع  اي عععط لي 

  .ًس  اي ر ث ،ايزراعل كليل ،يجي  ا
 اععطةث إيععى ذيعع    ععد اي ععرب اي ةيععل  يداكةععث جععع  ا سعع   ةععياع اي ععرب ايج ئجععل 

يايشععع ير( ةعععأ   ًلعععب  ايديجيعععل  اي ةطعععل ايزراعععععل يزراععععل ايج ط عععي  ايزراعيعععل يخط ععععل
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   جعععد ةعععم ج يشععع حط علعععى زراععععل ايج ط عععي  ايديجيعععل  ،ايجسععع قرات ةعععم جةطقعععل ايدراسعععل
 عععيةرت ايظعععريا ايج ئجعععل يزراع عععث ايج جللعععل  عععطيرا يزيعععطدة جةسعععيب  إذا ي  يطةعععط ايقطععع 
ي طإلاعطةل إيعى ذيع  ةعأ   لع  اي عرب  كعطد  كعي   عطي ل الة عطت  ةععياع  ،ايجيعطت ايذيةيعل

 اير ي يعععل يخط عععل االسعع  س اي ععم   ععيش عليحععط  ًلععب اي يياةععطت عديععدة جععع  اأعشععطب
  .ي طي عل يلرعم ةحم جةطقعل ياس عل

   ريح :انرتتح انصخ - ج
 يظحر جل  جذا ايةيع ج  اي ر ل ةم  دايل ًدجطت ًعرة ذعي  إيعى جسع قرة ديةكعطية

يي ع  سعجكحط  ،ياًلب  خيرجط   كعي  ج   عخير سعطةد سع ي  يال يجس ععي  يايذع س
ييكععععي   كييةحعععط  يجععععم ع عععطرة عععع   عععرب  ديلعععل اي كعععيي  اععع لل اي جععع (  3 ، 5   عععي 

اذ  زيعد خشععية حط  (33 يكطيسعيي  ايج  لععيرةاأسطسعم جععع   طعط   ععخرا كلسعم يك ري ععطت ا
 طيج   عععطت اي عععخريل  كلجعععط اة عععدرةط ة ععععي ايسعععحي  الخ  طحعععط  ةيا ععععن اي ذييعععث ايج جللعععل

ايج  طيةعل ةم  ذجحط يايع م اةذرةت   ياج  ايةقع  يإلرسعطب يخط عل ايجيعطة اي عم رسع  حط 
 ةم  ل  ايجياًعو
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 م جةطقل ايدراسث( اي يزيو ايذغراةم الا ةطا اي رب ة4ايشك   
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 هتعريح وانقيمح اذليذرنىجيح نهمسيالخ ادلائيحنألهميح ادلكاويح ا -
  ععرض يحععط   ععياض   خطععر  ةععياع اي  ريععل اي ععم  جعع    ععد اي  ريععل ايحيدرييذيععل

ل ياي شعريل يجعم يعي عدخ  ي  طعع  جذجيععل جع  اي ياجع  ايط ي  ة يذل ،(33 اأةحطر  غذيل
ايياسعععو ياي ععععم يجكعععع  ا    ععععدث   ععععطلير ايذريععععط   ع عععطرة ععععع  عجليععععل جكطةيععععل  ج حيجحععععط

يا (31 ايسطريار طط  اأجططر ايسطًطل على  على ديرجط ية حطيي حط ةم ايجةطقل  ييلًي
طل يش كل اي را ايجطئم ايسعط م يج رةعل درذعل ي ةعياع اي  ريعل ي عيض ي    عداد خر 

ععو جسععط  514جةطقععل ايدراسععل جعع  خعع    قسععي  شعع كل اي ععرا ايجععطئم ايععى  ل كعع  جًي
ععو  ةععم  ط يعع  ج ععدالت اي  ريععل  Bergsma 5843كيلععيج ر جر ععو ياع جععد ةظععط   3جًي

( جع  جسعط ل اي عيض   عطةم جع  3كع  384  اذ   عي ايعى درذط حعط  (1 ذدي  كجط ةم 
%( يشعغلت اي  ريعل ايج يسعطل جسعط ل جقعدارجط 32.3ةسع ل ًعدرجط   ث  ريل خ ي ل جكية

اجععط اي  ريععل ايشععديدة ةقععد  .ليععل يل ععيض%( جعع  ايجسععط ل ايك31.2( ي ةسعع ل  3كعع 540 
%( جعع  ايجسععط ل ايكليععل 34.8( جكيةععل ةسعع ل ًععدرجط  3كعع 544 لغععت جسععط ل جقععدارجط  

درذععطت اي  ريععل ةععم  ععيض يادا اي اععط ايععى درذط حععط  سععب ةظععط   ي ععة ت ،يل ععيض
 5843 Bergsma -) 34). 

 Bergsma 5843  ةيا اي  ريل االخديديل عةد  (1ايذدي   
طول األخدود م / كن يةدرجة التعر

2 

 222 –صفر  2

5 222 – 2222 

2 2222- 2222 

2 2222 – 5222 

2 5222 – 2222 

2 2222 – 2222 

 فأكثر 2222 2

 .Bergsma 5843ج  عج  اي ط لي   طالع جطد على ةظط   ايج در :
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يعععد  /كععع  يكععع  ديج رةعععل  طعععيا  االخط ي طسععع خدا  ج طديعععل  ج عععد  اي  ريعععل  /كععع (
و    .يجسط ل ك  يا دة ج  ايي داتجًي

 

 معدل التعرية م / كم = 

 

 سع ت ايجسعط ل ايكليععل يكع  درذعل جعع  درذعطت اي  ريعل يةسعع  حط جع  ايجسععط ل ي 
  .(4ايكليل يل يض ذدي   

 جذجيع ايجسط ل يك  درذل ج  درذطت اي  ريل يةس  حط ج  ايجسط ل ايكليل (4 ايذدي  
احة كنهجووع الوس عدد الوواقع درجة التعرية

2  
 % هن الوساحة الكلية

1 56 224 35.09 

2 11 22 11.54 

3 16 64 19.26 

4 24 06 15.30 

5 26 194 16.66 

6 16 64 19.25 

 %199 624 156 الوجووع

 Bergsma ايج در : ايذدي   طالع جطد على ةاط 
 تقسيماخ اوؽقح انتعريح حلىض مىؽقح انذراسح -

  .(37)بح    بال ش يهكن  ق يم ب يقع بح ةايع واإ 
 وؽاق انتعريح اخلفيفح  -1

ععو 23( ييظحععر ةععم  3 ،5ي ععةا جععذا ايةطععط  اععج  درذععطت اي  ريععل   ( جًي
( 3كعع 384% جعع  جذجععيع ايجياًععو ايجدريسععل ييشععك  جسععط ل جقععدارجط  32.33ي ةسعع ل 

يظحععر جععذا ايةطععط  يكجععط ي اععر جعع   .% جعع  ايجسععط ل ايكليععل32.3جكيةعط ةسعع ل ًععدرجط 
ذععزا  اييسععطى يايسعع لى جعع  اي ععيض يةععم اأذععزا  ذات االة ععدارات ( ةععم اال8ايشععك   

ايقليلعل ي   ًلععل االة ععدار جععو  ععيةر ًطععط  ة ععط م ج جلعع   طي شععطئش يايشععذيرات ايج جللععل 

 ي  تش    ة ه ص ع /م هجه ع أي بل بالخص 
 3ه ص ع بح   ة بح ب  ة كم
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يرجعععط جععع  اية ط عععطت سعععطعدت علعععى  طعععير ًطعععط ات ةياعععيل ًيعععر   طيطرةعععل يايعععزرير ًي
جعع  ايجيععطت ياععيو  ععطي  خر  ييحععذا ةععط  ذععز ا ك يعراً  .جركزيعل جلعع   طععير ايجسععي ت ايجطئيعل

  .ياي سرب يقلل اة دار اأرض  يث   جيز جذت ايجسي ت يقلل ة طيي حط اي  رييل
 وؽاق انتعريح ادلتىسؽح  -2

عو ي جسععط ل 10( يظحعر ةععم  3 ،3ي جلع  جعذا ايةطععط   عدرذطت اي  ريععل   ( جًي
% جعع  جذجععيع ايجياًععو ايجدريسععل ي سععيد  ًلععب  31.2جكيةععط ةسعع ل  3كعع  540ًععدرجط 

يل يل عععيض ياعععج  جعععذا  . ذعععزًا جعععذا ايةطعععط  اعععج  اأذعععزا  اييسعععطى يايذةي يعععل ايشعععًر
ايةطععط  ي ععرز اي طععير ايةجععيذذم يل  ععريا ايةحععرا ايشععذرا يايععذا يععث دير ةععم ةشععطط 

عع   اي  ريععل    ايجذععطرا ايجطئيععل  كععي  اعع لل ةععم  ععدايط حط يكليععرة اي ععدد ييععيس يععديحط ة ا
ايةحععرا يقع  عععددجط ي ععزداد طعيال يي ظعع  ة لحععط ذييجيرةيييذيعط جععؤلرا ييكعع     ع  اأسععر 

ةععم  جزيعع  سععطر اي ععيض  طخطديععد لعع   سعع جر ايجذععطرا   طععيير ة سععحط ي ععةظ   شععكطيحط 
ي  جعععع  جذطريحععععط يي ععععرز ة لحععععط ايذييجيرةييععععيذم ةععععم  ذععععزا  اي ععععيض اييسععععطى يذيعععع  

جععو  طزديععطد ةشععطط اي  ريععل ايذطة يععل ة سععطعد ايذدييععل ايج جللععل  طي قععط  ايذععداي    اععحط 
  عععض جععع  ذطةعععب  ي جعععو ايعععيادا ايرئيسعععم جععع  ذطةعععب  خعععر يخيعععر جلعععط  ةعععم اي عععيض 
 ذح ععل ايغععزا ( عةععد جسعع قرة  عع  ايغععزا  ةحةععط  يععزداد ةشععطط اي  ريععل ايذطة يععل جعع  ذطةععب 

 يث  حد  ايك   اأرايل ةم ايذرا جو  سطًط ياةذعراا اي ر عل ي يسعو ايعيادا  ،يا د
 على  سطب
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 ث ايدراسث(ا ةطا اي  ريث يجةطق8 ايشك 
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 وؽاق انتعريح ادلتىسؽح  -3
عو ي جسععط ل 10( يظحعر ةععم  3 ،3ي جلع  جعذا ايةطععط   عدرذطت اي  ريععل   ( جًي

% جعع  جذجععيع ايجياًععو ايجدريسععل ي سععيد  ًلععب  31.2جكيةععط ةسعع ل  3كعع  540ًععدرجط 
يل يل عععيض ياعععج  جعععذا  . ذعععزًا جعععذا ايةطعععط  اعععج  اأذعععزا  اييسعععطى يايذةي يعععل ايشعععًر

ايةطععط  ي ععرز اي طععير ايةجععيذذم يل  ععريا ايةحععرا ايشععذرا يايععذا يععث دير ةععم ةشععطط 
عع   اي  ريععل    ايجذععطرا ايجطئيععل  كععي  اعع لل ةععم  ععدايط حط يكليععرة اي ععدد ييععيس يععديحط ة ا

ذييجيرةيييذيعط جععؤلرا ييكعع     ع  اأسععر ايةحععرا يقع  عععددجط ي ععزداد طعيال يي ظعع  ة لحععط 
 طخطديععد لعع   سعع جر ايجذععطرا   طععيير ة سععحط ي ععةظ   شععكطيحط ةععم  جزيعع  سععطر اي ععيض 

ي  جعععع  جذطريحععععط يي ععععرز ة لحععععط ايذييجيرةييععععيذم ةععععم  ذععععزا  اي ععععيض اييسععععطى يذيعععع  
 طزديععطد ةشععطط اي  ريععل ايذطة يععل ة سععطعد ايذدييععل ايج جللععل  طي قععط  ايذععداي    اععحط جععو 

اي عععيض    عععض جععع  ذطةعععب  ي جعععو ايعععيادا ايرئيسعععم جععع  ذطةعععب  خعععر يخيعععر جلعععط  ةعععم
 ذح ععل ايغععزا ( عةععد جسعع قرة  عع  ايغععزا  ةحةععط  يععزداد ةشععطط اي  ريععل ايذطة يععل جعع  ذطةععب 

 يث  حد  ايك   اأرايل ةم ايذرا جو  سطًط ياةذعراا اي ر عل ي يسعو ايعيادا  ،يا د
 على  سطب

 وؽاق انتعريح انشذيذج  -4
 (33 ( جع  درذعطت اي  ريعل يظحعر ةعم4 ،1ي  ي  جعذا ايةطعط   أةعث يقعو اعج   

عععو جععع  ععععدد ايجياًعععو ي جسعععط ل  3كععع 544جًي
 ،% جععع  ايجسعععط ل ايكليعععل34.8ي ةسععع ل  

ييرذعععو سععع ب زيعععطدة اي يعععز ايعععذا يشعععغلث جعععذا  ،يي عععطد  ر عععو ايجسعععط ل ايكليعععل يل عععيض
ايةطععط  ايععى زيععطدة ةسعع ل اي اععرس ةععم ايذععز  ايشععجطيم ايععذا ية ععدر جعع  طيععل ًععرة ذععي  

ح سععطر اي  ععر ايععذا يجلعع    ةععي  جسعع ي  210يار  ععطع خطععيط االر  طعععطت ي  عع  ايععى 
ييظحعععر جعععذا ايةطعععط  يااععع ط ةعععم  ،اً عععى ار  عععطع يل عععيض ييجلععع  خعععط  قسعععي  ايجيعععطت

يل يايغر يل يي دد ج  طيل ًرة ذي  ايى خعط ار  عطع  ةعي   110 الًسط  ايشجطييل ايشًر
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جسعع يح سععطر اي  ععر  قري ععط ي رذععو سععيطدة اي  ريععل ايشععديدة ةععم جععذت االذععزا  ايععى يذععيد 
ة جو ًلل ايغطط  اية ط م ةيحعط ياي عم يحعط دير ك يعر ةعم سعرعل ايذريعط  اأراام ايجة در 

يا  كجيععل اي  ريععل  ععزداد يكعع  ي ععدة  ،اي طييععل ييحععط ًععدرة عطييععل ةععم  ععديث   ريععل شععديدة
اذ  لغت ةس ل اي ارس ي يض جةطقل  جرة عةد جاطع ل درذل االة دار 3.1جسط ل 
ة ععدار ياي ععم   ععد جعع  اي ةط ععر  /كعع  يجععم ةسعع ل ج يسععطل  طيةسعع ل ي  8.33ايدراسععل 

  .اأسطسيل ايجؤلرة ةم اي  ريل ايجطئيل أ  ايةحر ي    ةيث جي  جو  آك  ايذياةب
 حتهيم اخلصائص ادلىرفىمرتيه حلىض وادي انفعا -

 بحخصص ا بحه ص يع  بحسكايع حا    ه يقع بح اب ع
  ععد دراسععل ا ععياض اي ععرا ايجععطئم جعع  ا ععرز ايخ ععطئص ايجيرةيج ريععل اي ععم 
يجكعع  ًيطسععحط ياي  ععرا عليحععط جعع  خعع    ط يعع  ايقععياةي  يايج ععطدالت اي ععم   كععس يةععط 
 ،اسعععع لجطر اذععععزا  ك يععععرة جعععع  اي ععععيض ياي  ععععرا علععععى  يئععععل ايجةطقععععل  ععععطد    ط ععععيلحط

يالججي حععط ةععم   ديععد كجيععل اي غذيععل ايجطئيععل اي ععم  ذحععز ايجذععرح ايجععطئم ايرئيسععم  طيجععط  
يجعع  لعع  ا ععراز شععدة اي  ريععل ايجطئيععل ةععم  (34 كععؤي  كسععحط  ععذريات اي  ععريا ية ععرات اي ل

يجععذا جععي ج ععير اج جععط  اي ععط لي  ايجح جععي   طيدراسععطت ايجطئيععل يغععرض ا ععراز  ،اي ععيض
اي طلير ايسل م يااليذط م ي ل  ايخ طئص يعلى ايياو ايجطئم يلةحر ج   يعث ج رةعل 

ط يل جععدح  ععرا ط اي   طعععد اذععزا  اال ععياض ععع    اععحط  جععت دراسععل ايخ ععطئص ايجسعع
ي طالع جععطد علععى ايخطرطععل االسطسععيل ي ععيض يادا اي اععط  ،يايشععكليل يل ععيض ايرئيسععم

يادا كةععدا  يًتسععجت ايععى سعع ل ا ععياض يايج جللععل   ععيض  (ايشعع كل ايةحريععل يل ععيض 
ايخععععععر(  ييادا ،(ي ععععععيض  يادا خةععععععد  ايك ععععععرح ،(يادا ةزاعععععععل ي ععععععيض  ،(جيسععععععى
ي عيض  ،3كع  44.1 عيض  ي راي عت جسعط ل كع  (يادا اي يةل  ،(كةدا   ل ي يض

ي عععيض يادا خةعععد   3كععع  43 ،ي عععيض يادا ةزاععععل 3كععع  503.1كةعععدا جيسعععى ي 
 34ي ،ي ععيض يادا ايخععر 3كعع   .84 ،  ععيض يادا كةععدا   ععل 3كعع  34ايك ععرح ي 
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يكجط ةم  .3ك  431ة لغت جسط  ث  طاجط  يض يادا اي ا ، يض يادا اي يةث 3ك 
يقيطسعععععطت ايجيرةيج ريعععععل ي  عععععياض ( ي ععععع  اذعععععرا  ذجيعععععو ا2( ي ايذعععععدي   50ايشعععععك   

 .دراسل  جيذ حط يعلى اية ي اي طيميي  ديد ايخ طئص ايشكليل اي م  جت اي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 8.3Arc Gis v طالع جطد على  رةطجن  ،يايخرائط ايطي غراةيث ،ايج در:ايجرئيث اي اطئيث

 50) 
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 (ايخ طئص ايجسط يل يايشكليل ي يض يادا اي اط2 ايذدي  ًر  

ايجسط ل  اي يض ت
 3ك 

االس دارة 
% 

ج طج  
االس ططيل 

% 

ةس ل 
 جطس  
 ايج يط%

ج طج  
شك  
اي يض 

% 

ةس ل 
اي ارس 

 3 /ك 

 8.33 0.53 5.43 0.24 0.30 431 اي اط 5

راةيث جقيطس يج در / ايذدي  ج  عج  اي ط ا  5:500000لي   طالع جطد على ايخرائط ايطي ًي
 

 االستذارج واالستؽانح: -1
اج ةسعععععع ل االسعععععع دارة ياالسعععععع ططيل ي  ععععععياض ايجدريسععععععل  عععععع   ط يعععععع  السعععععع خر 

 (ايذا ي ي  ة طئن  ل  ايدراسل :2ايج طدي ي  اال ي ي  يادرذت اية طئن ةم ايذدي  
 
 

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع     = .(38 (ةس ل  جطس  ايجسط ل ةس ل االس دارة 

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععةس ل االس ططيل = ععععع

(  ععط  ةسعع ل االسعع دارة ةععم  ععيض يادا اي اععط 2يي  ععي  جعع    ليعع  ايذععدي   
يعلععى  ،ا ععث ايععى ايشععك  ايجسعع طي يجععذا جععط يععد  علععى اً ر  0.30ة لغععت ةسعع ث االسعع دارة 

 ععي    ططؤ اععي  ذيعع  ةععط  اال ععياض ايجسعع طيلل   جيععز    ععطريا جطئيععل جة ظجععل جععو 
 0،24اجط ةسع ث االسع ططيث  لغعت  ،اي  طريا ايجطئيل  سرعل الةحط  قطو جسط ل اطي 
علعى عكعس اال عياض ايجسع ديرة  ،يي  رض ذز  ك يعر جةحعط يلاعيطع  عطي  خر ياي سعرب

 شسجسط ل ×  33/2×3
 جر و ج يط اي يض

 3ك جسط ل اي يض    3
 ك  طي  اي يض
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ذريط  جط  ًير جة ظ  يسرعل ي عي  ايجيذعطت اي ياعطةيل ججعط يييعد العطر اي م   جيز  
  .جدجرة ج جللل  طي ياطةطت اييجطال

 وسثح متاسك احمليػ : -2
  (41)    خاج هن  يثيق بحقص  ن بح صحش: 

 ــــــــــــــــــ  2        نسبة تماسك المحيط =
 

ي  يععد ةععم   قيعع  ًععي  ةسعع ل  .ي كععي  ة يذععل جععذا ايقععطةي  اكلععر جعع  يا ععد دائجععطً 
االسععع دارة ياالسععع ططيل جععع  ةط يعععل ا   عععطد اي اً عععراب شعععك  اي عععيض جععع  ايجسععع طي  اي 

يي  ي  ج  دراسل ةس ل  جطس  ايج يط  ط   عيض  (2 يييار ايذدي   ،(35 ايجس دير
ي أكعد جععذت ايقيجعل ا   ععطد شعك  اي ععيض 5،43اذ  لغععت  يادا اي اعط يأخعذ ًيجععل جر   عل

ي ععيض يادا اي اععث يععذا  0،24 دير ياً را ععث جعع  االسعع ططيث اي طيغععل ععع  ايشععك  ايجسعع
ةععط  ايشعععك  ايجسععع طي  ي  عععا  ذريعععط  جةععع ظ  ي   عععريا ياطعععى  يا  طعععي  ايجسعععطةل 

كجعط ا   ،اي م يغطيحط ايجذرح ايجطئم ةم اي يض ايجس طي  جع  ايجة عو   عى ايج عب
اي م    رض ي سعر    راث ي سر ايةحرا يكي  ا ي ط  قري ط   كس ايجذطرا ايجطئيل

ايةحععرا ةععم جةععطط   قسععي  ايجيععطت يذيعع  الةحععط  سععير  شععك  ًيععر جةعع ظ  ي جععر    رذععطت 
 .كليرة على طي  ايجذرح ايجطئم

 معامم شكم احلىض : -3
  ي  خاج هن بحهةص حع بال يع :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    = (43)هةصهل سكل بح   

 

 لعع  ةيععث ج طجعع   علععى ا   ععيض يادا اي اععطةسعع ة ن جعع   ط يعع  جععذا ايقععطةي  
ييةع ن اة كعطس ايشعك  ايجسع طي   ، جيع  ايعى ايشعك  ايجسع طي  (0،53شك  اي يض  

ي ععععؤلر  ،زيععععطدة كجيععععل ايرياسععععب يا سععععطع ايسععععح  اي ياععععم يظحععععير ايج ععععططب ايةحريععععل

5 
 االس دارة لةس     

 3جسط ل اي يض ك 
 ض ك جر و طي  اي ي 
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 .خ ععطئص ايشععك  ةععم ياععو ايةحععر ايحيععدريييذم يخط ععل ةععم ةظععط  اي  ععريا ايجععطئم
يلل ايشعععك     عععا  ذريعععط  جةععع ظ  زجطةيعععط ي  عععطريا ياطئعععل عةعععد ةعععطال ياض ايجسععع ط

جقطرة حعععط  عععطال ياض ايدائريعععل  سععع ب   عععرض اي  عععريا ايعععى ععععطجلم اي رسعععب ياي  خعععر 
(  ا ا  ًطعععدة ايجللععث 2 ايذععدي   .(33 خعع   عجليععل ايذريععط  جعع  ايجة ععو ايععى ايج ععب

  . جل  جةط و اال ياض يراسث ايج ب
   .وسثح انتعرش -

ي اععععرس  ععععيرة يااعععع ل يلخ ععععطئص اي اطريسععععيل جعععع  خعععع     طععععم ةسعععع ل ا
اي  طي  ةم االر  طعطت ياالةخ طاطت جط ي  جةطقل ايجة و يايج ب ياة كطس ذي  على 
ايجذطرا ايجطئيل ي  ياض ايلطةييل ياي يض ايرئيسم ججعط ي عي  شعدة اي  ريعل ةعم جةعط و 

 يكجط ةم ايج طديل اي طييل : .اي يض ياي رسيب ةم جةطقل ايج ب

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععةس ل اي ارس = ععععع
 

( ايعذا 2اي اط ايذدي   ي يض يادا  3 /ك  8.33اذ  لغت ةس ل اي ارس 
ي ي  اة دار اييادا ايرئيسم يجةطقل ايدراسل يذي  ةط   طليرجعط سعي جل  جع  خع   زيعطدة 

ي  ظععع  درذعععل  ،ااعععطةل ايعععى  جلحعععط يلرياسعععب ،سعععرعل ذريعععط  ايجيعععطت ةعععم جذعععرح ايعععيادا
ةععم االرااععم ايععيعرة اذ   جعع  االةحععطر علععى شعع  اي كييةععطت اي ععخريل ايليةععل  اي اععرس

ييحععط اججيععل ةععم ج رةععل  .(33 عجيقععل ًيععر جة ظجععل ايشععك  ً ععيرة االج ععدادي  ععر جذععطرا 
 ط ي ل اي اطريس يخ طئ حط

 اخلصائص اذليذرنىجيه نهحىض 
اسطس ذي  ًط  اي ط لي   دراسل اي عيض ايرئيسعم ايج رةعل كجيعل اي عرا  على

  ججط يث  طلير على اس  جطالت االرض يكي يل اس لجطرجط ي يةير اك ر كجيل جع ،ايجطئم

 اي ر   ي  اعلى ياخ ض ةقطل ةم اي يض 
 طي  اي يض ك 
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ياطيايحعععط يةسععع ل  شععع  حط يكلطةعععل اي عععرا  ايجيعععطت يلعععيادا يج رةعععل ععععدد االيديعععث ايلطةييعععث
ايجطئم ياي كرارا ايةحرا يجذت اي ياج  كلحط  سطعد يلي ي  ايى ذرية اي  ريا ايجعطئم 

  .اي ى     ايى اييادا ايرئيسم
 ادلراتة انىهريح : -1

( اي عععم   كعععي  جةحعععط يق عععد  حعععط اي عععدرج يجذجيععععل ايرياةعععد  ايجسعععي ت يااليديعععل
يعلععى اسعععطس ذيعع  ةطةععث عةعععد  (31 دراسععل ايععةظ  ايةحريعععل ةععم ا ععياض اي  عععريا ايةحععرا

دراسل ةظ  اي  ريا ايجطئم ةم ا ياض ايجذطرا ايةحريعل يايجرا عب ايةحريعل اي االيديعل 
عد  ،ش ث ايذطةل ةط  ايدراسل ايجيرةيج ريل  ح   ةم اي دايل   جيز جر  ل ايجذرح ايجعطئم ًي

س ريلر( ةعم   ديعد ايجرا عب ايةحريعل ي  عي   عط   اي ط لي  ةم جذت ايدراسل طريقل اع جد 
ايجسي ت يايذداي  اي غيرة اي عم ال   عب ةيحعط جسعي ت اي يديعط  اخعرح  ة حعم ايعى 
ايجر  ععل االييععى ياي قععط  راةععدي  جعع  ايجر  ععل االييععى سيشععك  جذععرح جعع  ايجر  ععل ايلطةيعععل 

يجكعذا ،(50 ايشعك   ،يعل يكعي  جذعرح جع  ايجر  عل ايلطيلعلياي قط  يديط  جع  ايجر  عل ايلطة
  ععي  ججععط سعع   ا   .  ععى ي عع  ايةحععر ايععى ايجذععرح ايرئيسععم ايععذا ي جعع  اعلععى جر  ععل

ايجرا عععب ايةحريعععل   عععرا  طةحعععط ذجيعععو ايرياةعععد اي االيديعععل ايجيذعععيدة ةعععم  عععيض ايعععيادا 
  يعععد ةعععم  يدراسععع ث .(34 ايرئيسعععم اي عععم  شعععك  شععع كل اي عععرا ايجعععطئم ةعععم جعععذا اي عععيض

اذ ،يجععع  خعع   دراسعععل يادا اي اععط ي  عععةيا ايجرا عععب .ج رةععل كجيعععل اي  ععريا ايجعععطئم
 (4 راي ت ر ب اي يض  ي  االييى يايسطدسل ايذدي   

جعععذا يشعععير ايعععى ا  ايسعععيطدة يلجذعععطرا ايجةخ اعععل اير عععب يا  جذجيععععل اطعععيا  
ع اطععيا  % جعع  جذجععي 31.5يا   ،اييديععط   قعع  كلجععط  طععيرت جعع  جر  ععل دةيععط ايععى عليععط

% جع   42.5كجعط شعكلت ةسع ل ععدد ايجذعطرا  ،ايش كل ايجدريسل   يد يلجر  عل االييعى
 يةجعععععط ةسععععع ل اطعععععيا  اييديعععععط  يلجر  عععععل ايلطةيعععععل يايلطيلعععععل  ،جذجعععععيع ايديعععععل جعععععذا اي عععععيض

 ،%3.4 ،%4.3 ،%53.1 ،%32.3يايرا  لايخطجسل يايسطدسل شعكلت علعى اي عيايم 
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  ععععععععععععععل يجذجععععععععععععععيع عععععععععععععععدد جععععععععععععععط% يةجععععععععععععععط ةسعععععععععععععع ل عععععععععععععععدد ايجذععععععععععععععطرا يكعععععععععععععع  جر 3.5
% يلجرا عععععععععععب ايلطةيعععععععععععل يايلطيلعععععععععععل يايرا  عععععععععععل 0.3 ،0.3% ،5.2% ،%4.5%  33.3

ا  سععع ب  ةعععطًص ععععدد ايجذعععطرا ايجطئيعععل ياطيايحعععط  ،يايخطجسعععل يايسطدسعععل علعععى اي عععيايم
  طيرجععط جعع  جر  ععل دةيععط ة ععي جر  ععل عليععط ي ععيد ايععى ا  جذععطرا ايجر  ععل االييععى  سعع غ  

لعععل  يسعععططل االسعععر ايةحعععرا يجعععط يراةقحعععط جععع  عجليعععل ة عععت  طيرجعععط جذعععطرا ايجر  عععل ايلطي
ييلجرا ععب  ، راذ ععم علععى  سععطب جةطقععل  قسععي  ايجيععطت ياخيععرًا ا سععطع ايجسععط ل اي ياععيل

ايةحريععل اججيععل يج رةععل كجيععل اي ععرا ايجععطئم ايخععطص  كعع  يادا ةحععرا ييععث اة كطسععطت 
جعععط علعععى اسععع  جطالت علعععى  قعععدير ًط ليعععل  لععع  االيديعععل اي  يعععل ياالرسعععط يل ي طي عععطيم  طلير 

 ،االرض ايجخ ل ععل يلجةععطط  ايجذععطيرة ي لعع  االيديععل يياععو اال  يطذععطت ايجطئيععل اي زجععل
  .كجط ا  جةط  ع ًل يطيدة  ي  جر  ل اييادا يايجذطرا اي م    و جذت ايجر  ل

  .يجةطقل ايدراسل( خ طئص ايش كل ايجطئيل 4ذدي   يا

 

 ArC gIS( ي طس خدا   رةطجن50لي  ي طالع جطد على ايشك   ج  عج  اي ط  ايج در:
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عدد 

 نالوديا

اطوال 

 الوديان

نسبة 

التشع

 ب

معدل 

 الطول

عدد 

 الوديان

اطوال 

 الوديان

نسبة 

 التشعة

معدل 

 الطول

عدد 

 الوديان

اطوال 

 الوديان

نسبة 

 التشعة
 معدل الطول

222 228 5.2 2.2 222 522 2.2 2.8 58 22 2.2 2.2 
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 ؼىل اجملاري ادلائيح نالحىاض انثاوىيح : -2
   ععطي  اطععيا  ايجذععطرا ايجطئيععل  ععي  جر  ععل ياخععرح يكعع  يادا يكعع  جعع  االدييععل 

% ج  جذجعيع اطعيا  االيديعل يذجيعو اال عياض 11 يث اس ييت ايجر  ل االييى على 
% يلجر  ل ايخطجسل  قري ًط كجط ةعم  1يلجر  ل ايرا  ل ي  51ل ي % يلجر  ل ايلطةي 31ي 

  .( اجط ج د  طي  االيديل ايذا اس خرج ج  ايقطةي  اي طيم4ايذدي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = (47)هة ل ي ل بح  يصن

 

و اال ععياض ايلطةييععل يجةطقععل يعع   ج ععدالت اطععيا  ايجذععطرا ايجطئيععل يذجيعع (4 يايذععدي  
   .ايدراسل

 وسثح انتشعة : -3
  عععد دراسعععل ةسعععب اي شععع ب ذات اججيعععل ك يعععرة ةعععم اعطعععط  جؤشعععر جيرةعععيج را 
يلداليل على  شط ث ايخ طئص ايط ي يل ي يض اي را ايجطئم ج  خ   االخ  ةعطت 
ةععععم ةسععععب اي شعععع ب اة كطسععععًط الخعععع  ا عععععدد ايجذععععطرا يكعععع  جر  ععععل   سععععب ايظععععريا 

 (3 ،3 ي ة  ععر ةسعع ل اي شعع ب ةععم  ععيض يادا اي اععط  ععي   ،ذيععل يايجةطخيععلايذيييي 
 3 ،3 ،3.1 ،3.8 ،3.2يا  ةسب اي ش ب يلجرا ب ايةحريل كطةت  ةسب  (4 ايذدي  

ي ار ج  دراسعل  (4 ايذدي   ،على اي يايم ج  ايجر  ل االييى ي  ى ايجر  ل ايخطجسل
 عطيظريا ايذييييذيعل ياالةكشعطةطت  ةس ل اي ش ب ي يض يادا اي اط  طةحط   طلر ة  ً 

 اي خريل يايظريا ايجةطخيل ياي ر ل ياية طت ياس خرذت ج  ايج طديل اال يل :

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع= ععععععععععععع (43)  ثع بح سةب

اجعع  اي ععم  عع  ك  ةععم ج ععدالت يععذي  ةحععم جعع  ايجقععطيس ايجحجععل الةحععط جعع  اي ي 
اي  عععريا يكلجعععط اةخ ظعععت جعععذت ايةسععع ل زاد ا  جعععط  اي ياعععط  يا  ايةسعععب ج  طيةعععل  عععي  

 عدد جذطرا جر  ل جط 
 عدد جذطرا جر  ل ال قل

 ايطي  ايكلم يلجذطرا ايجطئيل يجر  ل جط
 عدد ايجذطرا ايجطئيل اي ط  ل يحذت ايجر  ل
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اجعط ةعم ايجر  ععل  (3.3 -3.31 جر  عل ياخعرح  يعث   طيةععت ةعم ايجر لعل االييعى جععط ي  
ةحعم علعى اي جعي  ةسعب جخ ل عل  عطخ  ا اي عخير  (1– 3.35 ايلطةيل   طيةت جعط ي  

 ل يايجةطخ يجذا ي ياًل ايى ايجر  ل ايخطجسليةيعيل اي ر 
 نهحىضكثافح انصرف ادلائي وانتكرار انىهري 

يجم  كي  ج ئجل يط ي عل  3ك  / ك  5.30 لغت كلطةث اي را ييادا اي اط 
ايظععريا ايسععطئدة ييكةحععط جةخ اععل جقطرةععل  طيجسعع يح اي ععط  ي  كععس ايكلطةععل اي  ععري يل 

ااعععععطةل ايعععععى ايخ عععععطئص ايجسعععععط يل يايشعععععكليل  اي  ًععععل جعععععو كجيعععععل االجطعععععطر ايسعععععطًطل
يكعذي  طعي  ايجذعطرا ايجطئيعل  ،يخ طئص ايش كل ايجطئيل اي م جر اي ديث عةحط سط قطً 

يسععععرعل جععععرير اي ط عععع ل ايجطريععععل يجععععدح  غطي حععععط يجسععععط ل اي ععععيض ي سعععع خرج جعععع  
  .ايج طديل اي طييل

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع = (43)كلصتع بحصاا بحهص ش

 يععث  ،    عر كلطةععل اي ععرا ايجععطئم ة طذععًط يظععريا اي يئععل ايسععطئدة ةععم ايجةطقععل
 ،يدرذعععععل االييعععععى  عععععطيظريا ايجةطخيععععل ايسعععععطئدة يخط عععععل كجيعععععل االجطعععععطراةحععععط  عععععر  ط  ط

ةطيجةععطط  اي ععم  حطعع  عليحععط كجيععطت ك يععرة جعع  االجطععطر  ر  ععو ةيحععط ايكلطةععل اي  ععري يل 
ي  جيعز ايجذعطرا ايجطئيعل  طعي  جذراجعط  ،جقطرةل  طيجةطط  اي م  ق  ةيحط ةسع ل االجطعطر

ياة كعس جعذا  ،ةعم ة ع ث ايشعجطيم جقطرةل  طي يض  س ب يط ي ل اي اطريسيل يخط عل
 .ايطي  على  طلير اي ياج  ايجةطخيل يعياج  ايجسطجيل ياية طذيل يل ر ل ياي خير

 نتكرار انىهري :ا -
ا  يدراسعععل اي كعععرار ايةحعععرا اججيعععل يج رةعععل  كعععرار ايجذعععطرا ايجطئيعععل ةعععم جسعععط ل 

ط ةعم كجع 3/ كع  0.32 ل  اي كرار ايةحعرا ي عيض يادا اي اعط  ي ،ج  اي يضج يةل 
ييةعع ن عةععث  ،اي  ًععل  ععي  اي كععرار يايجسععط ل اي ياععيلعلععى  جؤشععريجععذا  (4 ايذععدي  

 جذجيع طي  ايجذطرا ايجطئيل يذجيو ايجرا ب / ك 
 3جسط ل اي يض / ك 
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ل ععيض جعع  اي ععرا ايجععطئم  ا اةععث كلجععط كطةععت يج رةععل عععدد يار  ععطع ايجر  ععل ايةحريععل 
جةعععط  ع ًعععل  يا  ايكلطةعععل ياي كعععرار ايةحعععرا ععععطيي ي  ةعععط  ذرية اي  عععريا  كعععي  عطييعععل

ةكلجععط  ععغرت ايجسععط ل زاد اي كععرار ايةحععرا  ،ياععيلعكسععيل  ععي  اي كععرار يايجسععط ل اي 
 يج   ط ي  ايج طديل اي طييل : .ياي كس   ير يي ةطسب طرديًط جو ايكلطةل اي  ري يل

 =  (51)بح كابا بح ها     
 

 ييذععيديذيعع   .ييج رةععل عععدد يار  ععطع ايجر  ععل ايةحريععل ي ععيض اي ععرا ايجععطئم
 ،ي كرار يايكلطةل عطيي ي ا ار ايةحرا ةكلجط كط ع ًل طرديل جط ي  ايكلطةل ايةحريل ياي كر 

يع ًعععل عكسعععيل جعععط ي   عععغر ايجسعععط ل ياي كعععرار ايةحعععرا  ة اي  عععريا عطييعععلي كطةعععت ذر 
ةكلجععط  ععغرت ايجسععط ل زاد اي كععرار يجععذا ي طععم جؤشععرًا  قيقيععًط  ععط   ،ياي كععس  عع ير

  .يل ةيل ايذييييذيل يي دة ايجسط ل دير  طرز ةم زيطدة اي كرار ايةحرا
 معامم االوعؽاف : -

يق د  ج طج  االة ططا  طةث    ير ع  ةس ل ايطي  اي قيقم يلجذعرح ايجعطئم 
ييق ععد  ععطيطي   ،ةغطي ععًط جععطيكي  ايطععي  اي قيقععم اك ععرج  ايجلععطيم ،ايطععي  ايجلععطيم ايععى

ايطعي   جطا،ثايجسطةل اي م يقط حط ايةحر ج  جة  ث ايى ج ع ث علعى اييط سعجي اي قيقم 
ييس خرج ية   ،  اً ر جسطةل يسلكحط ايجذرح جط ي  ايجة و يايج بايجلطيم ةحي يجل

  .اال يلايج طديل 
 

 

اي  ي كجععع  اججيعععل ايذعععطد ج طجععع  االة طعععطا ةعععم ج رةعععل جعععدح اة طعععطا ايةحعععر
يكلجعط زادت درذ عث زاد ا  جعط   ،ايجذرح يجطيث ج   طلير على كجيعل ايجيعطت ةعم ايجذعرح

يذيع  يسعرعل ايذريعط  يي عي  ايجيعطت ايعى  ،حعري ق   قلل اة ططا اية ،اي  خر ياي رشير

 يجطئيل يذجيو اير بعدد ايجذطرا ا
 3جسط ل اي يض / ك 

 = (52)هةصهل بال ةيصا
 طي  ايجذرح اي قيقم
 طي  ايجذرح ايجلطيم
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ي لعع  ةسع ل ج طجعع  االة طععطا ةععم  ،(8ايذععدي    ،جةطقعل ايج ععب ةععم اسععرع ة عرة زجةيععل
  ،يايذا  ةا اج  االيديل ايجس قيجل 5.31 يض يادا اي اط 

  .يجةطقل ايدراسلي يض  ج طج  االة ططا (8ايذدي  
 الة ططاج طج  ا ايطي  ايجلطيم ايطي  اي قيقم اي يض ت
 5.31 13 41 اي اط  5

 500000:5جةطيخطرطث ايطي غراةيث  ايقيطس ذللطس خدا  علي   عج  اي ط  ج  ايذدي  :ايج در 

 امناغ شثكح انصرف ادلائي : -
 لايذييييذيععععععععيل ةيععععععععل   ععععععععد اةجععععععععطط اي ععععععععرا ايجععععععععطئم الا جةطقععععععععل اة كطسععععععععًط 

يط ي عععل االة عععدار يلجةطقعععل ةاعععً  ععع  عياجععع  ايياعععو اي اطريسععم  ليايذييجيرةيييذيعع
   :يرئيسي  ةجطي  ي  جيز جةطقل ايدراسل ،يةيع ايجةطخ ايسطئد ياية طت ايط ي م

 انىمػ ادلتىازي : - أ
يظحر جذا ايعةجط ةعم  عيض يادا اي اعط   عيرة يااع ل ةعم االًسعط  ايياً عل 

يادا ةم اعلى اي يض  يث  شعك  جةطقعل جر   عل يج ارسعل ةعم ايةم جةطط   غذيل 
ععت اذ يعع   طة ععدار سععطر االرض يعطجعع  اي ةيععل ايجشععكلل يحععذت  ك  جععذا ايععةجط ة ععس ايًي

ة جععع  ايشعععقي  خعععذايجةطقعععل  يعععث ة  عععدر ايجسعععي ت ايجطئيعععل علعععى سععع يح ايجة عععدارت ج 
ياي يا ععع  جسعععطرات يحعععط  ذعععرا جعععو ايجيععع  اي عععط  يسعععطر االرض كجعععط جعععي اي عععط  يكطةعععل 

 ايجسي ت 
 منػ انتصريف انىهري انشجري وشثه انشجري : - ب

د جذا ايةجط ج  اي  ريا  طيجةطط  اي م  كعي   عخيرجط ج ذطةسعل ير  ط يذي 
  عدي  اذ .ط قطت  خريل اةقيل االج داد اي  جل  جعيً   سعيططً  اتي كي  على االًلب ذ

ي خ لعا كلطةعل اي  عرع ايةحعرا  .االةحطر ج  جذا ايةجط يكطةحط   رعطت اً ط  االشذطر
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اذ  .جي حط يكععذي  ةيعيععل ايجةععطخةععم جععذا اي  ععريا    ععًط يدرذععل  عع  ل اي ععخير يجسععط
كجععععط جععععم اي طيععععل ةععععم  ، ععععزداد كلطةععععل اي  ععععرع كلجععععط كطةععععت اي ععععخير ذات  عععع  ل ًليلععععل

 ،اي خير ايرسي يل ةم  عي  يقع  اي  عرع ةعم جةعطط  اي عخير ايةطريعل اي عل ل ايجقطيجعل
ي دا  ايةجطط  ج   اذ (33  ثي ق   قل لجو زيطدة كجيل  سطًط طي زيد درذطت اي  رع ايا

ججط ي كس  يرة  ذطةس اي خير  ،لر االةجطط اي  ري يل شييعًط ةم جةطقل ايدراسلاك
ةاع  عع  اراعيل ايجةطقععل ،ايسعطئدة علعى ايسعطر ياي ر عل يايظعريا ايط ي يعل يايجةطخيل

 جيعععز جعععذا ايعععةجط   شععع ب ًيعععر جةععع ظ  ة عععي يي  ،ًليلعععل االة عععدار اي عععم   ج عععو  جسعععط ل
 عع ر اكلعععر   قيعععدًا ي شععع  ًط يجذعععطرا لععع    كعععي  جععع  عععدةي عععم  دايعععل ةشععيئث ة ،االطععراا

جععذا ا  يكجععط ي  ععظ  ، سعع ب ااععطةل جذععطرا جطئيععل ذديععدة    عع  عجليععل االسععر ايةحععرا
ييغلععب علععى  ععيض ايععيادا االسعع ططيل  قري ععًط يا   ،جععو اًلععب ايجسععي تيظحععر ايععةجط 

  .ايةجط ايشذرا يظحر على كطةل ايجسي ت ايجطئيل ةم جةطقل ايدراسل
 نهحىض نسىىي ادلتىقع نشثكح انصرف ادلائي حجم اجلريان ا

ايجعيارد ايجطئيعل  جع   د جةطقل ايدراسل ج  ايجةطط  اي م   عطةم  عةقص يااعر 
يعحط اج   ًطيي  ايجةطخ ش ث ايذطةل يال ي دث  ا  ،ايسط يل ايدائجل ايذريط  يذي  يًي

ى كجيعل ذريط  جطئم ةيحط االعقب سقيط اأجططر يي  جد جقدار طعي  ة عرة ايذريعط  علع
ييحععذا يجكع  اع  طرجععط جعع  االيديعل ايجيسععجيل ايذريعط  جععط عععدا  ،اأجطعطر ايسععطًطل عليحعط

جععو يذعععيد  ،  ععض اي يععي  ياييةعععط يو اي ععم  رشعععر ةععم  جعععطك  ج  طي ععل جععع   لعع  ايجةطقعععل
ي  ععد شعع كل اي ععرا ايجعععطئم ايجيسععجيل ايذريععط  جعععم  ،ةععم االيديعععل  ععض ايجسعع ةق طت 

س لجطر ايجسط طت ايزراعيل إذ جط اس لجرت جيطجحعط جع  ايي يدة اي م يجك  ج  خ يحط ا
يغرض ج رةعل كجيعل ايذريعط  ايسعةيا ي خ   اةشط  ايسداد اي را يل ايجيا يل ايجدريسل 

و يحذت ايش كل ايجطئيل اس خدج  ايقطةي  اي طيم : كجط ةم ج طديل  يركلم ت ايج ًي

  = (54)هةص حع ثياكاش
45.0
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 أن   يث
R  / عو جليعطر ج طجع  لط عت ةعم  C =0.30 .3=  ذ  ايذريعط  ايسعةيا ايج ًي

ايجةعععععطط  ايذطةعععععل يشععععع ث ايذطةعععععل ي   جعععععد ًيج عععععث علعععععى سعععععطر اي ر عععععل يايغطعععععط  اية عععععط م 
=  W= ج عد  االة ععدار   / كعع   3S=  ذع  ايجطععر جليععطر /   I .يذييييذيعل ايجةطقععل

  و ايى ايجة ب(  ج  ايجة يادا= طي  اي L ك ج د  عرض اي يض / 

I 4=  جم بح  صقي ثد هايصا م=                      × 
 

يعةد  ط ي  ج طديل  يركلم على ش كل اي را ايجطئم ي يض جةطقل ايدراسل 
  ععععي   علععععى  ذعععع  يلذريععععط  ايسععععةيا ي ععععدث ةععععم اي ععععيض إذ  لعععع   (50 جعععع  ايذععععدي  

 طالع جعععطد  سععع خرجةطج عععد  ايجطعععر ايسعععةيا اجعععط  ،.ي ذععع  ايذريعععط  3( جليعععطر  0.532 
ياع جععععد  300– 300ي  قسععععي  خطععععيط ايجطععععر جعععع   علععععى خطععععيط ايجطععععر ايج سععععطييل

يععر  31 اي ط عع  جلعع   ععي  خععط ياخرييحععذا يذععب اسعع لجطر جععذا ايجععيرد ايجععطئم ايذيععد ًي
ايجس غ  كطةشط  سد ج يسط اي ذ  على اأ ياض ايلطةييل ج  ذحل ياي عيض ايعرئيس 

يي اعر ججعط  ،يعلى   ياض جق ر ل جع  اي عيضييكي   دًل ج ةطجيل  ،ج  ذحل لطةيل
عو يجةطقعل ايدراسعل ي  عطي  جع   عيض أخعر يةقعط   قد   عأ   ذع  ايذريعط  ايسعةيا ايج ًي

إذ   ععد اأ ععياض اي ععم  ة ععو جعع  سلسععلل ًععرة  ،ي ععطجلي  ججععط جةععط و اأ ععياض يايجسععط ل
 ععععو جعععع  اأرااععععم ايسععععحليل ةذععععي  ذات إيععععراد جععععطئم  كلععععر جقطرةععععل  ععععطأ ياض اي ععععم  

 ل ععب اي ععيض ة  جععط  طيةسعع ل يجسععط ل ،يذيعع  يغععزارة االجطععطر يشععدة االة ععداريايحاعع يل 
ةطأ ياض ذات ايجسط طت ايك يعرة  كعي  إيعراد جعطئم  كلعر  ،ديرا  طرزا ةم  ذ  ايذريط 

  . ك ر ديي  على ذي جم أ ياض ايلطةييل اي  ،ج  ايجسط طت ذات اأ ياض اي غيرة
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و اي يض ايرئيسم يش كل اي را ايجطئم ذ  ايذريط  ايس (50 ايذدي    ةيا ايج ًي

  .ايذدي  ج  عج  اي ط لي   طالع جطد على ج طديل  يريكلم
 حتذيذ مىقع انسذ االمثم

و ايجل  يلسعد علعى يادا اي اعط اجعرًا ظريريعط جع  خع      د عجليل   ديد ايجًي
ععو     عليععث ايسععديقععطايععذا دراسععل ذييييذيععل يذيجيرةيييذيععل ايجةطقععل يذيعع  يج رةععل ايجًي

ج رةععل ايخ ععطئص ايذييييذيععل يايذييرةيييذيععل يايحيدرييذيععل يةعع  االسععس اي ععم   جلعع  
عععو خزةعععم يلجيعععطت اي عععم  ععع  دراسععع حط   طسععع خدا  اي قةيعععطت ياي عععم  جععع    ديعععدة ياةاععع  جًي

ايذغراةيل ياي رجذيطت ايخط ل  طالس شع طر عع    عد يايخعرائط ايخط عل  طيجةطقعل يذيع  
ةم جذرح اييادا ج  اةشط  سد ايخز  يلجيطت ةيحط ي   ايي عي  ي  ديد ا لر ايجةطط  

االي  ةععم ايذعز  ايشععجطيم ةعم  دايععل جذعرح ايععيادا  ايعى اةعث يجكعع  اخ يعطر جًي ععط  ايسعد
  ج  ايذطةب االيج  301على يادا اي اط ايسد االي  يقو عةد ًريل    ايغزا   طي  

ةييععل ايج جللععث  ععيادا كةععدا جيسععى عةععد اي قععط  االيديععل ايلط ايععى ايذطةععب االيسععر يلععيادا
  304ععع 542ييادا ةزاعععث ييادا خةععد  ايك ععرح ييادا كةععدا   ععث عةععد خععط االر  ععطع 

 3,443,21 0.043ةععي  جسعع يح سععطر اي  ععر ييجكعع  خععز  جععطئم ةععم ايسععد جطجقععدارة
اةظععععععععععر  3كعععععععععع 501ةععععععععععم   يععععععععععرة  قععععععععععو اجععععععععععط  ايسععععععععععد  جسععععععععععط ث ًععععععععععدرجط  3جليععععععععععطر/ 
 (53 (53( 55 ايشك 

و ايسد ايلط و ايسد االي   طي  جًي ك  ي يقو 52ةم يقو ايسد ايلطةم ذةيب جًي
  ةعي  جسع يح 520ع543  على خط االر  طع 520ايسد ايلطةم عةد ًريل ذييب  طي  

سطر اي  ر يططًل جذت ايسد ايخزةيث جم اًع  جع  ططًعل ايسعد االي   يعث يجكع  خعز  
 جسعععط ث ًعععدرجط   قععو اجعععط  ايسعععد ةةعععم   يعععر  3جليعععي    355, 335, 844جععطئم جقعععدارت 

جر كعععزت علعععى ًطععععدت ايعععيادا  يجعععذت ايسعععديد جعععم كيةكري يعععث (53 اةظعععر ايشعععك   3كععع 2
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اجععط اي  يععرات اي ععم  قععو اجععط  ايسععدييد ة كععي  (51  كجععط ي  ععي  االشععكط   50ي طر  ععطع 
اي عم  قعو اجعط  ايسعد ايلعطةم  ةك يرت اجط  ايسعد االي  يذات خعز  جعطئم ك يعر  يةجعط اي  يعر 

 .(54ث يخزةحط ايجطئم اً  ايشك    كي  اً  جسط 
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 ( ييار اي ارس ي ذ  اي  يرت54ايشك   

جم  أس خدا   راجن  Arsmab ي رةطجن – globalMaber ايج در:اي يط  اي اطئم يةجيذج اي ارس ايًر

 انتىميه ادلستقثهيه
ا  ايجةطقعععل   عععطةم جععع  ةقعععص ةعععم ايجعععيارد ايجطئيعععث ايسعععط يث ايدائجعععث ايذريعععط  

يعحعععععط اعععععج  ايجةعععععطخ شععععع ث ايذعععععطا ي  ي خط عععععل ةعععععم ة عععععي  اي عععععيا  Bshsذيععععع  يًي
يععذا ي ععد اسعع لجطر اي ععطئض ايجععطئم اي ط عع  عقععب سععقيط االجطععطر ةععم ة عع   .يايخريععا

علجًط ا   ذع  ايذريعط  يلعيادا  (33 اريريًط ي  قي  اج  جطئم  ي طً  رااج ايش ط  ياير يو
  اةشععط  جععذت ايسععديد ايكيةكري يععث ي ععذي  ةطةععث جعع  خعع  ./لطةيععث 3جليععطر   532,0ي لعع  

اذ يياذعععل  .ي ةجيعععث ايجةطقعععث ياسعع لجطرجط ةعععم ة عععرت ايذ عععطا ياي عععحيدجعععطئم   قعع  خعععز  ي
ييععي ظ جعع   .قرار اي شععرا ةععم جةطقععث ايدراسععث  عع ي طت جعع  ا رزجععط شعع ث ايجيععطت االسعع

خععع   ايدراسعععل ايجيداةيعععث ا  اي ديعععد جععع  جعععذت ايجسععع قرات ًعععد جذعععرت جسععع قرا حط ياة قععع  
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يرةذعععم  اي لعععيات جسععع قرات حط ايعععى ايقعععرح ايياً عععث علعععى ةحعععر ايعععزاب االسععع   جةحعععطسعععكطة
يشري ث يايزراريث يايةجي ث ياشجيط كجط جعطذر ايع  ض االخعر ايعى ايقعرح ايياً عث علعى 

يعذا ا ع ر جع  اياعريرا اةشعط  ايسعديد اي عم  .جس قرات ايحيطذ  ياسعديراتك ةحر دذلث
جسط طت ايزراعيل ي ر يل اي يعيا  ياا ةشعطط يجك  ج  خ يحط   قي  عجليل اس لجطر اي

اخر يجك  ج  خ يث  ةجيث ايجةطقث اً  طديًط ياذ جطعيًط جس ق ً  ي قلي  االلعطر ايسعل يل 
اي م   دلحط ذريات اي  ريا ايجطئيث اي طييث اي م ي دلحط ايعيادا الةعط  سعقيط االجطعطر 

 طيلمكجط   ق  جذت ايسديد ج ايغزيرت ةم ة لم ايش ط  ياير يو
ا داث  ةجيث شطجلل يةم كطةل ايجذطالت يجةطقل ايدراسث يرةو جةسي حط ةم جةطقث  -5

 اي يض
  غذيل ايجيطت ايذيةيث يجةطقل ايدراسل يرةو جةسي حط -3
 كجةطط  سيط يل اس  طدت جةحط ةم اسلجطراي  يرات -3
  . يحطغ يسيو ايجسط طت ايزراعيث اي م يجك  اس  -3
 ايى ايجةطط  االخرح اعطدة ايسكط  ايذي  جذريآ ايجةطقث -1
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 االستىتـــاجاخ
علعى ةحعر ياً عل اي يجسع قراتي قع  سعحييث ا  عط   عي  اا  ايسد ايجق رح يجك  ا   -5

جطي عدث  ًطي عط شر  اي اط الةعث االس   ايياً ث على ةحر ايزابيايجس قرات دذلث 
ار  طع جةسيب ايجيطت ةم ايعيادا ي دة ايط  السقيط اجططر ًزيرة ايى ًطو ايطري  

ججععط  .يذععيد ايسععد يقععيد ايععى رةععو جةسععيب ايجيععطت ايذيةيععث ةععم جةععطط  اي ععيض ا 
  .قرات اي شريث اي  يدة ج  جذرح اييادا ي ق  اج  جطئم ذيةم يلجس

يةظععط  سععقيط االجطععطر شعع طً   Bshs جععط ا  ايجةطقععل  قععو اععج  اًلععي  شعع ث ذععطا  -3
اي يعطة ةعم ير ي ًط ة جليث خز  اي طئض ي   ةعم جعذي  اي  علي  ججعط ي قع  ديجيجعل 

ج طيذععث يلشعع ث ايجطئيععث ييسعطج  ةععم اي ععيا يايخريععا  (اي ععيحيد ة علم ايذ ععطا 
 ةم جذي  اي  لي  يجةطقل اي يض

ععو سععيط م ي قعع   ةجيععث اً  ععطديث -3  ي  قيعع  جةععطخ يجكعع  االسعع  طدة جعع  اي  يععرة كجًي
 ج لم جرير يل  يرة

 اً  طديل اخرح ةطئدةيل ةجيث ايلرية ايسجكيث ججط ي ق   يجك  اس خدا  جذت اي  يرة -3
يذي  يذيد اي  يرة ي ق  ةطئض جعطئم  ذيدة ايخ ي ل   د  ر ل ايجةطقل ذات  ر ل -1

 يحط ةععم غجخزيةععًط يجكعع  جعع  خ يععث  يسععيو ايجسععط طت ايزراعيععث اي ععم يجكعع  اسعع 
 ايةشطط ايزراعم

و ايسد اج  ايخياة  ايايقث  طيةس ث يج د  عرض ايجذعرح ججعط يقلع   -4 اخ ير جًي
 ك را طديث ي طي طيم ي ق  ًدرت يلخز  ايجطئم   يرتج  ايكل ث االً  

طيععل اي ديععد جعع  ايجسعع قرات اي شععريث جعع  در  خطععر اي ياععطةطت يايذ ععطا يايق ععط  -2 ًي
 ايذا يحدد ايجةطقث  ي  اي ي  ياالخر

 يسععععيو ًر ععععل االرااععععم ايزراعيععععث ي  ييعععع  ج ظعععع  اذععععزا  االرااععععم ايرعييععععث ايععععى  -4
د يجكععع  ا  يعععؤدا ايعععى  قليععع  االلعععر  عععطي ث يلزراععععث يكجعععط ا  اةشعععط  ايسععع ارااعععم

 ايسل يث اي م   دلحط ذريات اي  ريا اي طييث ي ديث اي ياطةطت اييجطاث
راةعيل   قييس ايجقططو اي رايل -8 يلجياًو ايجخ طرة  طيقيطس اي قلم ي ايخرائط ايطي ًي

ياي رجذيطت يجطط ق حط جو ياًو  ط  ايجةطقث جيداةيًط خ   ايزيطرات اي عم   علت 
  .3050   ةم شحري  ةيسط  يايلي  عط يل ط لي

اًطجت ايسد ايجق رح يسطعد علعى خعز  ايجيعطت ي ةعط  جسع قرات سعكةيل ال  ايحعدا  -50
  .ج  ذاي  جي يذيد ايجط   طيةس ل ي ةسط  ياية طت ياي ييا 
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 انتىصياخ
اةشععط  ج طععث جطيدريييذيععث يج طععث جةطخيععث ةععم ايجةععطط  ايجخ ععطرت يجياًععو ايسععديد  -5

 على اييادا
ل جيايع اةشط  ايسديد ايى ايذحعطت ذات اي  ًعث يجةحعط يزارة ايجعيارد ايجطئيعث ا طي -3

جععع  اييييعععطت خططحعععط يج لذعععل ايشععع ث ايجطئيعععث اعععج  اًلعععي  جةطقعععل  يياعععو ذيععع 
 ايدراسث

د داخع  اي  يعرت   عد اةشعط  ايسعد يغعرض ديجيج حعط ي االج جط   طيخزي  ايجطئم ايجيذع -3
زا  يغرض اي  طظ على ةيعيل ايجيطت ي يطة حط ج  اي رس طت اي م  يذد داخ  ايخ

 ايسط يث يايذيةيث
زيععععطدة االج جععععط  ةععععم اًطجععععل ايجشععععطريو االريائيععععث يايسععععديد علععععى ا ععععياض االةحععععطر  -3

 ايجةطقعععث ياسععع لجطر جيطجحعععط ةعععم ة عععرات ايذ عععطا لايجيسعععجيل ايذريعععط  يغعععرض  ةجيععع
ةاعع  ععع   ععيةير ايخععدجطت جعع  اذعع   شععذيو ايجععياط  يلسععك    ععد  ةععط  ايسععد ججععط 

  .د اةذطز ك ير يخد  ايجةطقل ي ةجيل اي لدي 
اجعط   اعطدة  يزيعو االرااعم ايزراعيعث  جعط يع  ئ  جعو  ذع  االيعراد ايجعطئم ايجخعزي  -1

 ايسد
 ةط  ذسر ي  قي  اال  ط  ايذا ي  رض يلقطو ا يطةط1 يايعذا يسع جر يجعدة اسع يع  -4

 معقعععب سعععقيط االجطعععطر ايغزيعععرت اي عععم   عععدث ةياعععطةطت يجطاعععث ةعععم ايعععيادا ياي ععع
يث يايجسع قرات ايياً  عث   قطو اال  ط  جط ي  ايجس قرات ايياً ث على ايا ث ايشًر

  .على ايا ث ايغر يث
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 مصادراذلىامش 
 5844 غداد 500000,5ايحيئث اي طجث يلجسط ث ،ايخرائط ايط غراةيث  جقيطس  (5 
دراسعععل ذييييذيعععل  ركي يعععل يطيعععطت ًععععرت  ، ععع ط  ايعععدي  ةخعععرا ع عععد ايجذيعععد ةعععؤاد  (3 

 .34ص 5843يل جطذس ير ًير جةشيرت ،ذطج ل  غداد، كليل اي لي  ،رسط،ذعي 
ذطج ل  غداد  ،دراسل يةيا يث ايط ي يل ياي شريل ،اي را  ايشجطيم ،شطكر خ  ط  (3 

 .55ص 5823 .ش ي  جط  ل
اسعععع خدا   قةيععععطت اي  سععععس ايةععععطئم يايععععدالالت  ،طيرجععععط  جظحرسععععليجط  ايج  ععععم (3 

 ،اي رارا ةم جةطقل ًعرة ذعي  ايذةي مةم   سير ظطجرة ايشذيذ  ايذييجيرةليذيث
 ،كليعل اي لعي  ،ذطج ععل ايجي عع  ،ي طا  س  ج  شعجط  اي ععرا   طري عل دك عيرات

 3ص ،3003سةل 
اي  لي  ايذييجيرةييععيذم يلخ ععطئص ايجيرةيييذيععل ةععم ،اسعع طجيل يععيةس ايج سعع  (1 

 55ص 5883 ،جذلل ايجيارد ايجطئيل يزارة ايرا، يض جخجير
 3ايج  م ، ج در سط   ص طيرجط  جظحر سليجط  (4 
اي شععععك  ايجعععطئم يةحعععر دذلعععل جعععط ي  ج ععععب  ،جعععد اب ع عععد اب ج سعععع  ايذ ععععيرا (2 

 اطري ععث دك ععيرات ،دراسععل ةععم ايذغراةيععل ايط ي يععل ،ايععزا ي  ياسعع لجطرا ث ةععم اي ععرا 
 2ص ،5884 كليل اي ر يل ،ذطج ل ايجي   ،ًير جةشيرة

جّيسسعععععل دار ،  اي را ذييييذيل شعععععجط،علعععععم  عععععطد ،ةعععععطري   عععععةو اب اي جرا (4 
 .531ص،5822 ،ذطج ل ايجي  ،ايك ب يايط طعل يايةشر

اي  ععرا ععع  ايجليلععطت اية طيععل  طسعع خدا   ،ع ععد ايحععطدا ي يععى اي ععطئ  ياخععري  (8 
ج طيععععطت اي  سععععس ايةععععطئم يايععععدالالت ايذييكجيطئيععععل يجةطقععععل ًععععرت ذععععي  شععععجط  

 ،3003 (5اي ععععععدد   -3 -ايجذلععععععد  ،ايجذلععععععل اي راًيععععععل ي لععععععي  اأرض ،اي ععععععرا 
  .38ص
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ع عععععد ايعععععر ج   جيعععععد ، اشعععععكط  االرض ايجةطخيعععععث ياي ةيييعععععث جديريعععععل ايك عععععب دار  (50 
 555ص 5822ايجط يعطت ايذطج يث ذطج ل  لب 

اسععع طجيث يعععيةس ايج سععع ،  عععيض يادا ايخي عععر ، دراسعععث ةعععم ايذجيرةيييذيعععث  (55 
 53ص،3005، 3عدد،4جذلد ،ايكجيث جذلل االةسطةيطت ذطج ل  كريت

اي شعك  ايجعطئم يةحعر دذلعل جعط ي  ج عب ايعزا ي   ،ايذ عيرا جداب ع داب ج سع  (53 
 34ج در سط   ص ،ياس لجطرا ل ةم اي را  دراسل ةم ايذغراةيل ايط ي يل

رذعععط  خليععع  ج جعععد ايذ عععيرا، ايجيازةعععث ايجطئيعععث ايجةطخيعععث يلجةطقعععث ايج جيذعععث جععع   (53 
 اي عععرا  دراسعععث ةعععم ايجةعععطخ اي ط يقعععم ، رسعععطيل جطذسععع ير ةعععم ايذغراةيعععث ايط ي يعععل

 54،ص 3003ذطج ل  غداد، كليل  ر يل اي ةطت ، ش طط 
 5845علععععم  سععععي  ايشععععلش ، االًععععطيي  ايجةطخيععععث ، جط  ععععل ذطج ععععل اي  ععععرت ،  (53 

 10،ص
ايجطئيععل  ةععط ا علععى ج ععدالت االجطععطر يكجيععطت اي  خععر /  ايجيازةععل ،علععم اي ةععطةزة (51 

 ،ذطج ععل جؤ ععل ،جذلععل جؤ ععل يل  ععيث يايدراسععطت ،ايةعع ر ةععم  ععيض يادا ايكععر 
  ععععث جةشععععير  ،5884 يععععطر  ،ايجذلععععد اي ععععطدا عشععععر ياي ععععدد ايخععععطجس ،رد اأ

 0 544ص  ،1/3/5882  طريخ 
جداب ع داب ج سع  ايذ عيرا، اي شعك  ايجعطئم يةحعر دذلعل جعط ي  ج عب ايعزا ي   (54 

 534ج در سط   ص ،ياس لجطرا ل ةم اي را  دراسل ةم ايذغراةيل ايط ي يل
 .544ايج در ة سث ص ،علم اي ةطةزة (52 
جركععز  ،ج طاععرات ايععديرة اي دري يععل ةععم ايجيازةععل ايجطئيععل ،د اأيععث ذجيعع   ععطيع عع (54 

 .54ص ،5843 .اي  يث ايزراعيل يايجيارد ايجطئيل /  غداد
 حيب  س  خار طث ،  ألير سد  عدا  يلخ عطئص ايجيعطت ايذيةيعث ، رسعطيل  (58 

 33ص 3005جطذس ير ًير جةشيرت ، ذطج ل ايجي   كليل اي ر يل ، 
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 دا ، جةطقعل ايعزاب اي عغير ةعم اي عرا  ، ذطج عل  غعداد كليعل ع طس ةطا  ايسع (30 
 504ص 5824االداب ، جط  ل اس د ، 

االجطةععث اي طجععث يلزراعععل ياال عع ح ايزراعععم ، جركععز اي  ععيث ايزراعيععث يايجععيارد  (35 
ايجطئيععث ، ةععدية اي قيععي  ايكجععم يايةععيعم يجععيارد ايجيععطت ايذيةيععث ي ععيض جخجععير ، 

 50ص5843ار ي  
اي طةم ، ج طد  عل  اي ر عث ، ذطج عل ايجي ع  ، دار ايك عب يلط طععث ع داب ةذ   (33 

 314ص5840يايةشر ايجي   
 قيعي  ايجخعططر اي يئيعل ةعم  عيض ةحعر ايكعير / راةعد ةحعر  ،ذ  ر  سي  ج جعيد (33 

ذطج عل  ،اطري ل دك يرات ،خط ل  ي اةحر اي ظي   طس خدا  اي قةيطت ايذغراةيل
  .11ص ،3003كليل اي ر يل سةل  ، كريت

 ععع طح  يجعععث ذ عععيرا ، علععع  ايجيعععطت يدارة ا عععياض االةحعععر دار ايك عععب يلط طععععث  (33 
 331ص 5844يايةشر ذطج ل ايجي   سةل 

(25) Bergsma , ELKO , 1983 , Rain fall Evosion servey for 

conservation Planing ITCj 1983 P.P 160 – 1754. 

دا  داليل ايش كل اي  ريل ايجطئيل ةم  يض يادا ايسيي ،اس طجيل ييةس ايج س  (34 
  .4ص ،3003 ،3عدد 55جذلد  ،جذلل االةسطةيطت ذطج ل  كريت ،اي  ري يل

جيدريجيرةيج ريعععل  عععيض  ،كعععطظ  جيسعععى ج جعععد ،جحعععدا ج جعععد علعععم اي ععع طا (32 
 ، غععداد ،جذلععل آداب ايجس ة ععريل ،دراسععل ةععم ايذييجيرةيييذيععط اي ط يقيععل ،ديععطيى
  .450-243ص  ،5844 ،54اي دد 

 ، جيدريييذيعععل  عععيض يادا ايجيذعععب ايرئيسعععم ةعععم االرد  يط عععم راشعععد ايجعععؤج  (34 
 528ص 5882دراسث ةم ايذغراةيث ايط ي يث ، جط  ل دار ايلقطةث ةم االرد  
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اسعع طجيث يععيةس ايج سسعع  ، ذععيرج يععطًي    ععي ، اي  ليعع  ايجيرةععي ج ععرا ي ععيض  (38 
ةحعر ايخععطزر  سعع خدا  اي يطةععطت اي اععطئيث جذلعل اي ر يععث ياي لعع  ذطج ععل ايجي عع  ، 

 308ص5883،  54 دداي
جداب ع داب ج سع  ايذ عيرا، اي شعك  ايجعطئم يةحعر دذلعل جعط ي  ج عب ايعزا ي   (30 

 38ج در سط   ص ،ياس لجطرا ل ةم اي را 
 530يط م راشد ايجؤج  ، ج در سط   ص (35 
جيدريجيرةيج ريعععل  عععيض  ،كعععطظ  جيسعععى ج جعععد ،جحعععدا ج جعععد علعععم اي ععع طا (33 

 ، غععداد ،جذلععل آداب ايجس ة ععريل ،يععلدراسععل ةععم ايذييجيرةيييذيععط اي ط يق ،ديععطيى
 450-243ص  ،5844 ،54اي دد 

دراسععععععل االشععععععكط   ،ا ععععععي  ايذييجيرةيييذيععععععط ، سعععععع  سععععععيد ا جععععععد ا ععععععي اي يةععععععي  (33 
 يعععععريت  ،ايعععععدار ايذطج يعععععل يلط طععععععل يايةشعععععر ،4اي اطريسعععععيل يسعععععطر االرض ط

5845 
 334 س  سيد ا جد ا ي اي يةي  ،ج در ة سل ص (33 
 ععيض يادا د ععث ، ةععم دييععل االجععطرات اي ر يععث   سعع  سععيد ا جععد ا ععي اي يةععي  ، (31 

ايج  ععدت ، دراسععث ةععم ايذغراةيععث ايط ي يععث يالطرجععط ةععم اي ةجيععث ايزراعيععث ، جط  ععل 
 385ص 5880ذطج ل ايكييت 

(36) Strahlar ,A,N,wantitaive analysis of water Shed , 

geomorphopgy ,Trans Amer , Geogrphys union , vo1 

38,1957. 

ةس ايج سسعع  ، ذععيرج يععطًي    ععي ، اي  ليعع  ايجيرةععي ج ععرا ي ععيض اسعع طجيث يععي  (32 
 308ةحر ايخطزر  س خدا  اي يطةطت اي اطئيث ج در سط   ص
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اي  ليعععععع  ايذيجيرةييععععععيذم يلخ ععععععطئص ايجيرةيج ريععععععل  ، سعععععع  رجاععععععط  سعععععع جل (34 
ايجذلعد  ،جذلعل دراسعطت اي لعي  االةسعطةيل ،أ ياض اي  عريا ايجطئيعل ةعم االرد 

 82ص 5840ةل س 5( اي دد 2ًر   
يلخ عععععطئص ايجيرةيج ريعععععل  اي  ليععععع  ايذييجيرةييعععععيذم ، سععععع  رجاعععععط  سععععع جل (38 

 82ال ياض اي  ريا ايجطئيل ةم االرد  ايج در ة سث ص
(40) M.Morisawa Geomorphology Texts , Rivers form cmd 

process op. cit p. pp 91-94. 

م كر   (35   ،كليعل االداب ،لعلع  االشعكط  االراعيل ايذييجيرةيييذيع ،ع د االيث رزًي
  .531ص ،5844 ،جط  ل ذطج ل اي  رة ،ذطج ل اي  رة

دراسل اي  ًل  ي  ايذريط  ايسةيا ياأجططر ةم  يض  ،جد ت ةاي  ة ر اب (33 
 .5844سةل  34اي دد  53ايجذلد  ،جذلل ايجحةدس ،ةحر اي ظي 

ايخ ععطئص ايحيدرييذيععث يععيادا جععرجس ياجكطةيععث ،جععداب ع ععداب ج سعع  ايذ يرا (33 
جذلععععث ايذج يععععث ايذغراةيععععث  ،سعععع لجطر جيطجععععث دراسععععث ةععععم ايحيععععدريييذيط اي ط يقيععععثا

  .3050/ 40اي دد ،5ايجذلد،اي راًيث
  ل يعت ايج ليجعطت ةعم Arcmap Globermaper    االع جعطد علعى  عراجن -

  .على ج ظ  خرائط اي  ث
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 ادلصادر:

شعععععكط  ا عععععي  ايذييجعععععير ةيييذيعععععط دراسعععععل اال ،ا جعععععد  سععععع  سعععععيد ،ا عععععي اي يةعععععي  -5
 ،4 يعععععريت ط ،ايعععععدار ايذطج يعععععل يلط طععععععل يايةشعععععر ،اي اطريسعععععيل يسعععععطر االرض

5845.  
دراسعععل ةعععم  ،ةعععم دييعععل االجعععطرات اي ر يعععل ايج  عععدة ط عععيض يادا د ععع ،ا عععي اي يةعععي  -3

 .5880 ،جط  ل ذطج ل ايكييت ،اعيلايذغراةيل ايط ي يل يالطرجط ةم اي ةجيل ايزر 
طئيعععل ايجةطخيعععل يلجةطقعععل ايج جيذعععل ةعععم ايجيازةعععل ايج ،رذعععط  خليععع  ا جعععد ،ايذ عععيرا -3

 ،رسعععطيل جطذسععع ير ةعععم ايذغراةيعععل ايط ي يعععل ،دراسعععل ةعععم ايجةعععطخ اي ط يقعععم ،اي عععرا 
  .3003 ،كليل اي ر يل يل ةطت ،ذطج ل  غداد

اي شك  ايجطئم يةحر دذلل جط ي  ج عب ايعزا ي   ،جد اب ع د اب ج س  ،ايذ يرا -3
اطري عععل دك عععيرات ًيعععر  ،راةيعععل ايط ي يعععلدراسعععل ةعععم ايذغ ،ياسععع لجطرا ث ةعععم اي عععرا 
  .5884 ،كليل اي ر يل ،جةشيرة ذطج ل ايجي  

ايخ عععطئص ايحيدرييذيعععث يعععيادا جعععرجس ياجكطةيعععث  ،جعععدب ع عععدب ج سععع  ،ايذ عععيرا -1
جذلععععث ايذج يععععث ايذغراةيعععععث  ،اسعععع لجطر جيطجععععث دراسعععععث ةععععم ايحيععععدريييذيط اي ط يقيعععععث

 .3050/ 40اي دد ،5ايجذلد،اي راًيث
 ، غعداد ،جط  عل اسع د ،جةطقل ايعزاب اي عغير ةعم اي عرا  ،ع طس ةطا  ،ايس دا -4

5824 
  ..5845 ،جط  ل ذطج ل اي  رة ،علم  سي  االًطيي  ايجةطخيل ،ايشلش -2
اي  ععرا ععع  ايجليلععطت اية طيععل  طسعع خدا   ،ياخععري  ،ع ععد ايحععطدا ي يععى ،اي ععطئ  -4

شعععجط   – ج طيعععطت اي  سعععس ايةعععطئم يايعععدالالت ايذييكيجيطئيعععل يجةطقعععل ًعععرة ذعععي 
 3003 5اي دد ،ايجذلد ايلطيث ،اي را  ايجذلل اي راًيل ي لي  االرض
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جيدرجيرةيج ريل  يض ديطيى دراسعل  ،كطظ  جيسى ج جد ،جحدا علم ،اي  طا -8
 .5844( 54اي دد   ، غداد ،ةم ايذييجير ةيييذيط اي ط يقيث جذلث ايجس ة ريث

الجطععطر يكجيععطت اي  خععر / ايجطئيععل  ةععط ا علععى ج ععدالت ا ايجيازةععل ،اي ةععطةزة علععم -50
 ،ذطج ععل جؤ ععل ،جذلععل جؤ ععل يل  ععيث يايدراسععطت ،ايةعع ر ةععم  ععيض يادا ايكععر 

  ،5884 يطر  ،1اي دد 55ايجذلد  ،اأرد 
جؤسسل دار ايك عب يلط طععل  ،ذييييذيل شجط  اي را  ،ةطري   ةو اب ،اي جرا -55

  .5822 ،ذطج ل ايجي   ،يايةشر
 ،ايجي ع  ،دار ايك ب يلط طعل يايةشر ،اي ر ل ج طدئ عل  ،ع د اب ةذ  ،اي طةم -53

5840.  
 ،جيدرييذيعععل  ععيض يادا ايجيذععب ايرئيسععم ةعععم االرد  ،يط ععم راشععد ،ايجععؤجةم -53

  .5882االرد   ،جط  ل يزارة ايلقطةل ،دراسل ةم ايذغراةيل ايط ي يل
اسععع خدا   قةيعععطت اي  سعععس ايةعععطئم يايعععدالالت  ،طيرجعععط  جظحعععر سعععليجط  ،ايج  عععم -53

يععل ةععم   سععير ظععطجرة ايشععذيذ اي ععرارا ةععم جةطقععل ًععرة ذععي  ايذةععي م ايذييكيجطئ
كليععل اي لععي   ،ذطج ععل ايجي ع  ،اطري ععل دك عيرات ،ي عطا  سعع  جع  شععجط  اي عرا 

3003. 
اي  ليعع  ايذييجععير ةييععيذم يلخ ععطئص ايجيرةيييذيععل  ،اسعع طجيل  ععيةس ،ايج سعع  -51

  .5883 ،جذلل ايجيارد ايجطئيل ،ةم  يض جخجير
اي  ريععععث ايجطئيععععث ةععععم  ععععيض يادا ايسععععييدا  داليععععث  ،يععععيةس اسعععع طجيث ،ايج سعععع  -54

 55ذطج ععععععععل  كريععععععععت جذلععععععععد  جذلععععععععل اي لععععععععي  االةسععععععععطةيل ،ايشعععععععع كث اي  ععععععععري يث
 .3/3003عدد

 دراسععل ةععم ايذييجيرةيييذيععط ، ععيض يادا ايخي ععر ،اسعع طجيل يععيةس ،ايج سعع  -52
  .3005/ 3عدد 4جذلد  ،جذلل االةسطةيطت ذطج ل  كريت ،ايكجيل
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 اي  ليع  ايجيرةعيج را ي عيض ةحعر ،ل يعيةس يذعيرج يعطًي    عياس طجي ،ايج س  -54
 ،ذطج عععل ايجي ععع  ،جذلعععل اي ر يعععل ياي لععع  ، طسععع خدا  اي يطةعععطت اي اعععطئيل ،ايخعععطزر
  .5883 (54 اي دد 

ياي م    رس  ذجيعو ايخعرائط جةحعط ،يةجيذج اي ارس ايًرجم ،ايجرئيطت اي اطئيث -58
 ،ي طس خدا   رجذيطت ةظ  ايج ليجطت ايذغراةيث

 5844 غداد 500000,5ايحيئث اي طجث يلجسط ث ،ايخرائط ايط غراةيث  جقيطس  -30
ايدراسث ايجيداةيث يجةطقث ايدراسث ج  ً   اي ط لي  ج  خ   ايزيطرات ةم شحرا  -35

 .3050ةيسط  يايلي  
جركعععز اي  عععيث ايزراعيعععل يايجعععيارد  ،االجطةعععل اي طجعععل يلزراععععل ياال ععع ح ايزراععععم -33

جععم يايةععيعم يجعععيارد ايجيععطت ايذيةيععل ةعععم  ععيض جخجعععير ةععدية اي قعععي  ايك ،ايجطئيععل
  .5843 ،ار ي 

دار ايك عععب يلط طععععل  ،علععع  ايجيعععطت يادارة ا عععياض االةحعععر ، ععع طح  يجعععط ،ذ عععيرا -33
  .5844ذطج ل ايجي    ،يايةشر

جركععز  ،ج طاععرات ايععديرة اي دري يععل ةععم ايجيازةععل ايجطئيععل ،ع ععد اأيععث ذجيعع  ، ععطي -33
 .5843 .طئيل /  غداداي  يث ايزراعيل يايجيارد ايج

جديريعععععععل ايك عععععععب  ،اشعععععععكط  االرض ايجةطخيعععععععل ياي ةيييعععععععل ،ع عععععععد ايعععععععر ج  ، جيعععععععد -31
  .5882 ،ذطج ل  لب ،يايجط يعطت ايذطج يل

 –اي  ليععع  ايذييجيرةييعععيذم يلخ عععطئص ايجيرةيج ريعععل  ، سععع  رجاعععط  ،سععع جل -34
 ايجذلعد ،جذلعل دراسعطت اي لعي  االةسعطةيل ،ال ياض اي  عريا ايجطئيعل ةعم االرد 

  .5840 (5اي دد   (2 
رسععطيل  ، ععطلير سععد  ععدا  يخ ععطئص ايجيععطة ايذيةيععل ، ععحيب  سعع  خاععر ،طععث -32

  .3005 ،كليل اي ر يل ،ذطج ل ايجي   ،جطذس ير
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دراسل ذييييذيل  ركي يل يطيطت ًعرة ذعي   ،  ط  ايدي  ةخرا ع د ايجذيد ،ةؤاد -34
 5843 ،كليل اي لي  ،ذطج ل  غداد ،اطري ل دك يرات

جط  عععل  ،علععع  االشععكط  االراعععيل ايذييجععير ةيييذيعععل ،ًعععمرزي اليععث ع عععد ا ،كر عع  -38
  .5844 ،ذطج ل اي  رة

راةعد ةحعر  ، قيعي  ايجخعططر اي يئيعل ةعم  عيض ةحعر ايكعير ،ذ  ر  سعي  ،ج جيد -30
ذطج عل  ،ةحر اي ظي   طس خدا  اي قةيطت ايذغراةيعل اطري عل دك عيرات ،خط ل  ي

  .3003كليل اي ر يل  ، كريت
  يض دراسل اي  ًل  ي  ايذريط  ايسةيا ياأجططر ةم ،بجد ت ةاي  ة ر ا -35

 .5844سةل  34اي دد  53ايجذلد  ،جذلل ايجحةدس ،ةحر اي ظي 
32- Bergsma , ELKo , 1983 , Rain Fall , Evosion , Servey 

For Cons evvation , planing Itcj,1983 

33- M.Morisaw " Geomorphology Texts , Riven Formoand 

poacess. op. cit. _33  

34- -Strahlar , A,N,Qwantitaive analysis of water Shed , 

geomorphopgy , Trans Amer , 34 

35- Geogrphys union , vo1 38,1957. 

 
 

   

 

 
 درادة حوض وادي الفضا

 مد الله عبد الله محدند. أ. م. 
 م. م. دلي خلف حميد

  3122حزيران  (7العــدد )

  222 

 

 جملة آداب الفراهيذي

A Study deal with a pool of the vally fuda for 

determining the best location a dam by 

using geographical techniques 
 

Ph. D. Madalah Abbdullal Mahsen Al-Jubori Dali Khalaf Hameed 

Assistant proff.                     Assistant Teachwr 

College of Arts                      UniverslT/ of Tikirit 

Department of applied Georaphy         College of Edacation 

Depar tment of Geography 

Abstract 
AL-fadhaValley is situated in wavy area of Iraq between 

Latiude 3-15-35,23-35 Northwards and between longitude 27-

43,48-43.the area of the valley is abcout 624 Square Kilometers 

with alength of 65 kilometers. the aim of the study is the studying 

of the noturol and the features of the Land and the Hydrological 

features. In addition to the volume of the anaual flow which is 

147 million m /second and also the ability of investing the water 

and assign the places of dam and of the water container. The 

situation of the first dam which is situated in the meeting of the 

secondary tributrics. The area is at tel Algazal and at the height 

line 187- 206 of sea –level and with capacity whioh is 3,664,750 

billion/cm. Thesecond dam is situoted to the north of the first one 

of abaut 7 kilometers with a capacity about 211,221,986 

million/cm werach this by to invest and achievr water security 

for the study ara which benefts the area sand siol rising at all the 

fields that will develop our country. 
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 االعالم املعلوماتي
 وتنمية التفاعل يف اجملتمعات الرقمية

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىودرىىخالدىإبراهومد.ى
ىن

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجامعـــــــــــةىاةدـــــــــــالموة ىكلوـــــــــــةىاةعـــــــــــالم
ىن

 املستخلص
عصر تكنولوجيػا الملمومػات  ػو ظ ػور المجتملػات الر ميػ  مف ابرز منتجات 

او المجتملات عمى الخط والتي سا مت كثيرا في تنمي  القدرات البشري  واتساع نطػاؽ 
التفكيػػر واردراؾ لمػػا تتمتػػذ بػػم  ػػات المجتملػػات مػػف  ػػدرات عقميػػ  وفكريػػ   ػػادرة عمػػى 

ارتصاؿ التفاعمي بيف  ات  انتاج الملرف  وتطوير ا تصادت لاا يلالج  اا البحث  ضي 
المجتملػػػات ومػػػا تفػػػرزت مػػػف نتػػػاقج ايجابيػػػ  فػػػي تقػػػدـ البشػػػري كما يبػػػيف انػػػم ليسػػػت كػػػؿ 
المجتملات الر مي   ي مجتملات ملرف  مثؿ المجتملات اللربي  اليوـ يمكننا اعتبار ػا 
مجتملػػات ر ميػػ  كون ػػا اخػػات تتلامػػؿ مػػذ  ػػات الوسػػيم  لكن ػػا ليسػػت مجتملػػات ملرفػػ  

وينت ػي البحػث الػى طػرح ملالجػ  م مػ  ل ػات القضػي  و ػو فسػ   غيػر منتجػ  ل ػارن ا 
المجاؿ اماـ حري  التلبير والفكر والتوزيذ المتوازف لمثروات والخدمات مػف ا ػـ مبػررات 

 .دخوؿ اللرب الى مجتملات الملرف  والملمومات
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ف فػي الكثيػر مػ ج* طرحت  ضي  المجتملػات الر ميػ  وجمجتملػات عمػى الخػط 

و ي  ضي  م م  وبحاج  الى عمؽ فػي البحػث والدراسػ  ففػي عصػر  اردبيات اللممي 
تكنولوجيػػا الملمومػػات وارتصػػاؿ الشػػبكي كػػاف ربػػد مػػف تحديػػد ملػػالـ  ػػات المجتملػػات 
وبياف مف وـ الملرف  ومف وـ مجتمػذ الملرفػ  والملمومػات والفػرؽ بػيف الملمومػات و ػي 

وكػػالؾ  لالجػػ   ػات البيانػػات بطػرؽ البحػػث المن جػيالتػي تظ ػػر بلػد م بيانػات والملرفػػ 
دراسػػ  ارنلكاسػػات السػػمبي  واريجابيػػ  ل ػػات المجتملػػات التػػي تلتمػػد ارنترنػػت مصػػدرا 

 لوجود ا و د تضمف اربل  مباحث عالجت الموضوعات ارتي  :
 منهج البحث  

  مفهوم المعرفة والمعمومات في المجتمعات الرقمية 

 ات المعرفة ومؤشرات تكوينها السمات االساسية لمجتمع 

  دور االتصال التفاعمي في تنمية المجتمعات الرقمية وهل كل المجتمعات الرقميةة
 هي مجتمعات معرفة ؟
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 ملبحث االولا
 منهجية البحث

 : اهمية البحث
اتخا عصرنا  اا سم  الملمومات فأصػب  اسػمم عصػر الملمومػات اومايسػمى 

الملمومػػػ   ػػػي ركػػػف اساسػػي فػػػي بناقػػػم ومكوناتػػػم  بحضػػارة الموجػػػ  الثالثػػػ  حيػػػث اعتمػػد
ورأسمالم فظ ر ما يلرؼ بأ تصاد الملرف  التي تلتمد عمى الملمومػات كقػوة ماديػ  فػي 

 سير المجتملات ودوام ا.
لالؾ فأف المجتملات التي تتلامؿ مذ الملمومات والملرف  اطمؽ عمي ا مجتمذ 

فػػػي ضػػػرورة تحديػػػد سػػػمات  ػػػاا الملمومػػػات او مجتمػػػذ الملرفػػػ  فأ ميػػػ  البحػػػث تكمػػػف 
المجتمذ و ؿ اف كؿ المجتملات الر مي   ي مجتملات ملرف  لتمكننا كالؾ مف التو ذ 

 .لمستقبؿ  ات المجتملات وما يمكف اف تفرزت مف تطورات محتمم 
 مشكلة البحث :

 تتحدد مشكمة البحث بالتساؤالت اآلتية :
 اف كؿ ملموم  ملرف  ؟مااا يقصد بالملرف  وما فر  ا عف الملمومات و ؿ   1
مػػػا ي السػػػمات ارساسػػػي  لمجتملػػػات الملرفػػػ  ومؤشػػػرات تكوين ػػػا ودور ارعػػػػ ـ   2

 الملموماتي في تكوين ا؟
كيػػػػػؼ تلمػػػػػؿ الملمومػػػػػات عمػػػػػى تنميػػػػػ  واسػػػػػتمرار مجتملػػػػػات الملرفػػػػػ  ؟ومػػػػػا دور   3

 ارتصاؿ التفاعمي في  ات اللممي  ؟ 
  ؿ كؿ المجتملات الر مي   ي مجتملات ملرف  ؟   4
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 داف البحث: أه
 .تحديد مف ـو الملرف  ومف ـو الملمومات والفرؽ بين ما  1
توضػػػػي  ملنػػػػى مجتملػػػػات الملرفػػػػ  وبيػػػػاف ا ػػػػـ سػػػػمات وخصػػػػاقص المجتملػػػػات   2

 .الر مي 
 .تطور المجتملات الر مي  تفسير الل    بيف ارتصاؿ التفاعمي و  3
 . بياف ارنلكاسات السمبي  واريجابي  لمملمومات في مجتملات الملرف   4

 منهج البحث: 
يلػػد  ػػاا البحػػث مػػف البحػػوث الوصػػفي  التػػي تحػػاوؿ وصػػؼ الظػػا رة ومحاولػػ  
التنبوء بمستقبم ا حيث يساعد المن ج الوصفي عمى تسجيؿ الو اقذ والظوا ر المرتبط  

اثػػار تػػنلكس عمػػى  بالبحػػث وتفسػػير الل  ػػات الترابطيػػ  بػػيف المتتيػػرات ومػػا تحممػػم مػػف
 ات و يـ الجم ور المست دؼ. السموؾ وارفكار وارتجا 
 مصطلحات البحث:

واعطػػو لػػم  ج* حػػدد اللديػػد مػػف خبػػراء ارتصػػاؿ التػػرب واللػػرب مف ػػـو ا عػػ ـ
الكثيػػػر مػػػف التوصػػػيفات أ م ػػػا اف ا عػػػ ـ  ػػػو النقػػػؿ الموضػػػوعي لمحقػػػاقؽ وا خبػػػار 

 .والملمومات الى الجم ور 
ليكػػوف ل ػػا دور فاعػػؿ فػػي  ج ػػو نقػػؿ وتبسػػيط الملمومػػات وشػػرح ا اإلعةة م العممةةيأمػػا 

عممي  التتيير ارجتماعي التي ي دؼ مف خ ل ا رفػذ مسػتوا الملرفػ  اللمميػ  
  1ج والثقافي  لدا الجم ور

ج ػػو عمميػػ  نقػػؿ الملمومػػات والحقػػاقؽ بكافػػ  أشػػكال ا  اإلعةة م ملمعمومةةاتيبينمػػا يلػػرؼ 
والتاريخيػػػػػ   اللمميػػػػػ  وار تصػػػػػادي  والسياسػػػػػي  وارجتماعيػػػػػ  والثقافيػػػػػ  وا دبيػػػػػ 

وشػػػػػػرح ا وتبسػػػػػػػيط ا لممسػػػػػػا م  فػػػػػػػي عمميػػػػػػػ  التتييػػػػػػر ارجتمػػػػػػػاعي وتطػػػػػػػوير 
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فػػا ع ـ ألملمومػػاتي  ػػو أكثػػر شػػمولي  مػػف ا عػػ ـ اللممػػي  نػػم  ج* المجتمػػذ 
 .ي تـ بنقؿ الملمومات بكاف  صور ا وأشكال ا دوف تحديد

صػػػػؿ  ػػػػو عبػػػػارة عػػػػف مجموعػػػػات وكتػػػػؿ بشػػػػري   ػػػػادرة عمػػػػى التوا\ 2جفػػػػ مجتمةةةةم المعةةةةر
والتخاطػػب واللمػػؿ وارنتػػاج باسػػتخداـ الملػػارؼ والتقنيػػات الحديثػػ  حيػػث تػػدحؿ 
الملرف  في اساس تكوين ا الاي يسب  في فضاء الملمومػات ويسػتخدـ الملرفػ  

  .المتجددة كوسيم  ل بتكار واربداع وارنتاج والتسويؽ والمنافس 
دؼ الػتلمـ اوالترفيػم والتػرويج ويتـ مف خ ؿ استخداـ ارنترنػت ب ػ\(3)االتصال التفاعمي

بنػاء عمػى خاصػي  ارسػػتجاب  كػأبرز سػمات التفاعػؿ ممػػا يجلػؿ الشػبك  وسػػيم  
جما يريػػ  اكثػػر تميػػزا عػػف بػػا ي اشػػكاؿ ارتصػػاؿ ارخػػرا اا تشػػمؿ خصػػاقص 

 . ارتصاؿ الشخصي والجما يري ملا
داع الفكػري يلػد في ػا ا نسػاف كفاعػؿ أساسػي اا  ػو ملػيف ا بػ\(4)المجتمعات الرقميةة 

والملرفي والمػادي وانػم التايػ  المرجػوة مػف التنميػ  البشػري  كلضػو فاعػؿ يػؤثر 
ويتػػػأثر ويبػػػدع لنفسػػػم ولتيػػػرت مػػػف خػػػ ؿ شػػػبكات التبػػػادؿ والتخاطػػػب والتفاعػػػؿ 

 . وتلتمد تقنيات الملمومات في ارتصاؿ فيما بين ا
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 املبحث الثاني
 مفهىم املعرفة واملعلىمات يف اجملتمعات الرقمية

فػػػي عصػػػر ثػػػورة ارتصػػػارت وتطػػػور تكنولوجيػػػا الملمومػػػات اصػػػبحت وسػػػاقؿ 
ارعػػ ـ مصػػدرا حيويػػا لمملرفػػ  رن ػػا اصػػبحت  ػػي المصػػادر ارولػػى رنتاج ػػا وبكافػػ  
اشػكال ا فمػف البػػث الفضػاقي الػػى ارنترنػت والنشػػر ارلكترونػي والوسػػاقط المتلػددة كم ػػا 

 .ف  اا اللصر تجا م ااصبحت تشكؿ ملينا خصبا لمملرف  ريمكف رنسا
فملبػػت الملرفػػ  دورا بػػارزا فػػي عمميػػ  التتييػػر ارجتمػػاعي حيػػث تمكنػػت وسػػاقؿ 
ارعػػػ ـ الملرفيػػػػ  مػػػػف السػػػيطرة عمػػػػى الطػػػػرؽ التػػػي تنقػػػػؿ عبر ػػػػا الملرفػػػ  الااتيػػػػ  الػػػػى 
 المجتمذ فالملرف   نا عممي  اكثر مف كون ا حال  ف ي عبارة عف ع    بػيف الشػخص

و نػػػاؾ تلريفػػػػات عديػػػدة لمملرفػػػ  حيػػػث اجت ػػػد اغمػػػػب   5جروؼ، اللػػػارؼ والشػػػيء الملػػػ
الف سػػف  والمفكػػريف بالبحػػث فػػي محاولػػ  لتحديػػد مف ػػـو الملرفػػ  فلػػرؼ ارسػػطو الملرفػػ  

ان ػػا الملرفػػ  بارسػػباب وحػػدد ا بأربلػػ  اشػػػياء  ػػي السػػبب المػػادي والسػػبب الصػػػوري ج
اساسػػػيا مػػػف المػػػوارد وأصػػػبحت الملمومػػػات مػػػوردا   6ج والسػػػبب الفاعػػػؿ والسػػػبب التػػػاقي

ار تصػػادي  بػػؿ  ػػي مػػورد اسػػتراتيجي فػػي الحيػػاة ار تصػػادي  رف الملرفػػ   ػػي القاعػػدة 
 .التي ترتكز عمي ا التنمي  ارنساني  ب دؼ اررتقاء بالمجتملات وتطوير ا

لقد افضت الثورة الملرفيػ  الػى جلػؿ ارنسػاف  ػو الفاعػؿ ارسػاس فػي اربػداع 
والتايػػ  المرجػػوة مػػف التنميػػ  البشػػري  فالملرفػػ  ج ػػي حصػػيم   الفكػػري والملرفػػي والمػػادي

امتػػػػزاج بػػػػيف الملمومػػػػات والخبػػػػرة والمػػػػدركات الحيػػػػ  والقػػػػدرة عمػػػػى الحكػػػػـ فػػػػنحف نتمقػػػػى 
الملمومات ونمزج ا بما ندركم مف حواسػنا ونقارنػم بمػا تختزنػم عقولنػا مػف وا ػذ خبراتنػا 

 . 7ج ا يـ جديدةوالقرارات واستخ ص مف النتاقج السابق  وصور الى
و سػػـ البػػاحثيف الملرفػػ  الػػى عػػدة ا سػػاـ كػػؿ حسػػب رؤيتػػم اللمميػػ  ف نػػاؾ مػػف 

  8ج سم ا الى ث ث  ا ساـ وفقا لمجال ا وطبيلت ا و ي :
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وعمػػػـ ا حيػػػاء البيولوجيػػػا الػػػاي ، وتشػػػمؿ اللمػػػـو الطبيليػػػ جالفيزياء\الملرفػػػ  اللمميػػػ    1
التكنولوجيػا الحيويػ  مػف أ ػـ ا سػس  ويلد التقاء الملموماتي  مذ يتلامؿ مذ الحيوي

 .التي يرتكز عمي ا ا تصاد الملرف 
 جا عػػػػػػ ـ  ج* لمتػػػػػػ  وعمػػػػػػـ ارجتمػػػػػػاع وعمػػػػػػـ ارناسػػػػػػ أ م ػػػػػػا ا\الملرفػػػػػػ  ا نسػػػػػػاني    2

وارنتروبولوجيػػػػػا جعمػػػػػـ ا نسػػػػػاف والتاريل والجترافيػػػػػ  وعمػػػػػـ الثقافػػػػػ  و ػػػػػد اسػػػػػتدرجت 
 .الى حمب  ار تصاد الملرفي تكنولوجيا ارع ـ والملمومات عمـو ارنسانيات

رف  كػػالفف الرمػػزي والفػػف المف ػػومي والفػػف ارتصػػالي \الملرفػػ  الكامنػػ  وراء الفنػػوف  3
ضرب مػف الملرفػ  تختمػؼ مػف حيػث طبيلت ػا عػف تمػؾ التػي يمػدنا  الفف في جو رت

ب ػػػا اللمػػػـ الػػػاي اتخاتػػػم فنػػػوف عصػػػر الملمومػػػات كطػػػرؽ ل تصػػػاؿ وتمثػػػؿ الملرفػػػ  
نػػوف مػػدخ  نظريػػا أساسػػيا  حػػدا التكنولوجيػػات المحوريػػ  ر تصػػاد الكامنػػ  وراء الف

التػي تمتػزج في ػا  Multi-Mediaالملرف  ويقصػد ب ػا تكنولوجيػا الوسػاقط المتلػددةج
 انساؽ الرموز المختمف  نصوصا وأشكار واصواتا.

 (9)مما مبعاد المعرفة اإلنسانية فهي :
 ػي السػمل  الرقيسػي    لتبر الملموممرتبط بملرف  السمط  حيث ت\البلد ار تصادي   1

والمصدر ا ساسي لمقيم  المضاف  وخمؽ فرص اللمؿ وترشيد ار تصاد و اا يلني 
اف المجتمذ الاي ينتج الملموم  ويسػتلمم ا فػي مختمػؼ شػراييف ا تصػادت ونشػاطاتم 

 . و مجتمذ يستطيذ اف ينافس ويمتمؾ السمط 
لمومات وتطبيقات ا التي ت تـ بدراس  وسػاقط مرتبط بتكنولوجيا الم\البلد التكنولوجي   2

 .ارع ـ والملموماتي  وتطويل ا حسب الظروؼ الموضوعي  لكؿ مجتمذ
اي سيادة درج  ملين  مف الثقاف  الملموماتي  في المجتمػذ وزيػادة \البلد ارجتماعي   3

مسػػػػػتوا الػػػػػوعي بتكنولوجيػػػػػا الملمومػػػػػات والمجتمػػػػػذ  نػػػػػا مطالػػػػػب بتػػػػػوفير الوسػػػػػاقط 
 .ملدؿ التجدد وسرع  التطوير لمفردات الضروري  مف حيث الكـ والكيؼ و والملموم
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اي اشػػتراؾ الجمػػا ير فػػي اتخػػاا القػػرارات بطريقػػ  رشػػيدة وعق نيػػ  \البلػػد السياسػػي   4
 .مبني  عمى استخداـ الملموم 

يلنػػػػي إعطػػػػاء أ ميػػػػ  اكبػػػػر لمملمومػػػػ  والملرفػػػػ  وار تمػػػػاـ بالقػػػػدرات \البلػػػػد الثقػػػػافي   5
اد وتػػوفير إمكانيػػ  حريػػ  التفكيػػر واللدالػػ  فػػي توزيػػذ اللمػػـ والملرفػػ  ا بداعيػػ  لرفػػر 

والخػػدمات بػػيف طبقػػات المجتمػػذ كمػػا يلنػػي نشػػر الػػوعي والثقافػػ  فػػي الحيػػاة اليوميػػ  
في القضػايا التػي يثير ػا مجتمػذ  لمفرد والمؤسس  والمجتمذ رف أ ـ ما يقمؽ البلض
 .ي  الثقافي الملرف   و ما ل ا مف أثار عمى ال وي  والخصوص

و نا ربد لنا مف تحديػد مف ػـو الملمومػات لبيػاف ع  ت ػا بالملرفػ  حيػث تقابػؿ 
مصػػػػػطم  الملمومػػػػػات فػػػػػي ارنكميزيػػػػػ  ملنػػػػػى ارعػػػػػ ـ وحػػػػػدد ا خبراءعمػػػػػـو ارتصػػػػػاؿ 

  11جوالملمومات بالملادل  ارتي  :
 حكم  ← ملرف  ← ملمومات ←بيانات 
1         2          3        4 

الحمق  الرباعي  تلتبر الملمومات  ي مرحم  وسط بيف البيانػات والملرفػ  و ات 
فالملمومات  ي تمثيؿ لمحقاقؽ والمفا يـ والتلميمات  التي بتنظيم ا تتحوؿ الى حكم ،

 .بشكؿ ملياري يناسب عممي  ارتصاؿ والملالج  ارلي  لتحويم ا الى ملرف  
اع الملمومػات لمػا لػم مػف دور حيػوي وتلطي الدوؿ المتقدم  ا تمامًا بالتًا بقط

في بناء المجتملات الر مي  وتطور ا فقد اصبحت الملمومات مف ابرز اللوامؿ المػؤثرة 
في المجتمذ وارتبطت بلمميات التنبوء المستقبمي  فػالمجتمذ الػاي نليشػم اليػـو انمػا  ػو 

ومػػاتي نتيجػػ  التحػػوؿ مػػف مجتمػػذ اي ا تصػػاد صػػناعي رأسػػمالم المػػاؿ الػػى ا تصػػاد ملم
اا احتمػػت صػػناع  الملمومػػات المو ػػذ  1956رأسػػمالم الملمومػػات وبػػدا الػػؾ منػػا عػػاـ 

جؿ انتاج خدمات وبضاقذ %مف ج د القوا اللامم  ينفؽ مف ا61اروؿ في ا حيث اف 
، الجيػػدة ف ػػي جالحداثػػ  امػػا ا ػػـ الخصػػاقص الواجػػب توفر ػػا بالملمومػػ   11ج ،ملموماتيػػ 
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فالملمومات بصورت ا المطبوع  لـ تساعد فقط فػي   الد  ، الوضوح، والثق ، ارعتمادي 
نشر الملرفػ  بػؿ سػاعدت ايضػا عمػى تنميػ  الم ػارات اللقميػ  مػف خػ ؿ التلامػؿ البػارد 

كمػػا سػػا مت الوسػػاقؿ السػػملي  فػػي ارتفػػاع ملػػدؿ التتييػػر ارجتمػػاعي  ج* مػػذ النصػػوص
 . 12جاعميخاص  بلد تطور ارتصاؿ التف مف خ ؿ نشر الملمومات الملرفي 

والسػػػؤاؿ  ػػػو كيػػػؼ تتحػػػػوؿ الملمومػػػات الػػػى ملرفػػػ ؟ وكيػػػػؼ تسػػػا ـ فػػػي بنػػػػاء 
مجتملػػات الملرفػػ  ؟و ػػؿ كػػؿ المجتملػػات الر ميػػ   ػػي مجتملػػات ملرفػػ  ؟والجػػواب اف 

  13ج ات اللممي  تسير بالتجا يف  ما :
ات اتجات رأسي يتـ بناء عميم مراجل  المفا يـ والتصػورات التػي تتطي ػا الملمومػ \االول

 .في موضوع ما
اتجات غني يفضي الى تتييػرات مصػاحب  لمنتػاقج التػي تػرتبط بموضػوع التتييػر  \الثاني

مثػػػػػػاؿ الػػػػػػؾ النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي يتيػػػػػػر مػػػػػػف نتػػػػػػاقج الملمومػػػػػػات السياسػػػػػػي  وربمػػػػػػا 
 .ار تصادي  والملطيات التي تدؿ عميم

لملرفػػ  و كػػاا فػػأف ادراؾ الملمومػػات وف م ػػا وتحميم ػػا واسػػتيلاب ا يؤديػػاف الػػى ا
ومف  نا يبرزالفرؽ بين ا وبػيف الملمومػات جفالملػارؼ تسػمو فػوؽ الملمومػات بأشػتمال ا 
الخبػرات والقػدرة عمػى ارسػتنتاج واسػتخ ص الحكمػ  مػف زخػـ الملمومػات التػي تحػاكي 

و ػد كانػت الملرفػ  مػف ا ػـ ارسػمح  فػي كػؿ ملػارؾ   14جالخبير البشري والنظـ الاكيػ  
شػػػلب الػػػاي يمتمػػػؾ الملرفػػػ   ػػػو الػػػاي يسػػػتطيذ اف يحقػػػؽ النصػػػر التػػػاريل ارنسػػػاني وال

وكانػػػػت م مػػػػ  تػػػػوفير الملرفػػػػ  مػػػػف ا ػػػػـ مبػػػػررات اطػػػػ ؽ حريػػػػ  التلبيػػػػر حيػػػػث اولػػػػت 
المنظمات وال يقات الدولي  ا مي  كبيرة ل اا الموضوع فأ ر في الميثاؽ اللالمي لحقوؽ 

لمومػات ب ػدؼ تحقيػؽ ارنساف الاي كفؿ ل نساف حري  الفكػر وحريػ  الوصػوؿ الػى الم
الديمقراطي  واتخػاا القػرارات فميسػت  نػاؾ ديمقراطيػ  دوف وجػود مػواطف يمتمػؾ الملرفػ  

  15ج.ور ملرف  بدوف اع ـ حر
و نا ربد مف تحديد مف ػـو مجتملػات الملرفػ  والمجتملػات الر ميػ  وبيػاف ا ػـ 

 .سمات ا ودور ارتصاؿ التفاعمي في تطور  ات المجتملات ونمو ا
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 لثبحث الثاامل
 ومؤشرات تكىينها جمتمعات املعرفة مساتها

ظ ػػػر مف ػػػـو المجتملػػػات الر ميػػػ  ومجتملػػػات الملرفػػػ  نتيجػػػ  تطػػػور ا تصػػػاد 
الملرف  الاي جاء حصيم  تشابؾ اصيؿ لظوا ر مختمف  مثؿ ثػورة ارتصػارت وظػا رة 

يػػػػػا انفجػػػػػار الملمومػػػػػات وانتشػػػػػار اسػػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػػا الملمومػػػػػات حيػػػػػث تلػػػػػد تكنولوج
 .ارتصارت والملمومات جزءا ريتجزأ مف فلاليات المجتملات الر مي 

 بػؿ ارسػتاا بيتػر  مػف 1969مجتمذ الملرفػ  عػاـ  وكاف اوؿ استلماؿ لمف وـ
دوركر حيث اكػد اننػا رنسػتطيذ دراسػ  المجتملػات الر ميػ  بصػورة منلزلػ  عػف مجتمػذ 

بأساسػػػػيات البحػػػث والتربيػػػػ   و ػػػد ارتبطػػػػت  ػػػات المفػػػا يـ الملمومػػػات ومجتمػػػذ الملرفػػػػ 
  16ج،كبيػػػػػرة لبنػػػػػاء  ػػػػػات المجتملػػػػػات وتطور ػػػػػا اولػػػػػت التلمػػػػػيـ ا ميػػػػػ  واربتكػػػػػار رن ػػػػػا

فالمجتملػػات الر ميػػ   ػػي مجتملػػات ملموماتيػػ  تسػػتند الػػى تطػػور تكنولوجيػػا الملمومػػات 
  17جوارتصارت لتسيير تدفؽ الملمومات والملارؼ وتبادل ا بأعتبار ا موارد اولي  ل ا.

فقػػد تمحػػورت فمسػػف  الملرفػػ  فػػي الماضػػي حػػوؿ الملرفػػ  الفرديػػ  بينمػػا الملرفػػ  
اليوـ  ي اات طػابذ جملػي ابرزت ػا تكنولوجيػا الملمومػات وارتصػارت بلػد اف اصػب  
ارنترنػػت سػػاح  لممشػػارك  فػػي انتػػاج الملرفػػ  وترشػػيح ا فأعتمػػدت بػػالؾ عمػػى فمسػػفتيف 

  18جم متيف  ما :
التي اطاحت بكثير مف ارفتراضات والمسممات المستقرة التي \ مثورة فيزياء الكوانت  1

 امت عمي ا الفيزياء الك سيكي  واللموـ الطبيلي  بأسر ا التي اعتمدت عمػى مفػا يـ 
 .وا لي  واساليب ارثبات اللممي

التي كشفت التقارب بيف الي  الوراث  ولتػ  الجينػات و ػو \ ثورة البيولوجية الجزيئية  2
 .ورة عمى المفا يـ القديم  وعمؿ عمى تتيير اماأحدث ث
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ومجتمػػػػػػذ الملرفػػػػػػ  تطػػػػػػور عػػػػػػف مجتمػػػػػػذ الملمومػػػػػػات ف ػػػػػػو يلتمػػػػػػد تكنولوجيػػػػػػا 
الملمومػػػات وارتصػػػارت كلامػػػؿ مػػػؤثر فػػػي تسػػػيير امػػػور حياتػػػم الثقافيػػػ  وارجتماعيػػػ  

خصػػاقص اساسػػي  تػػتحكـ وار تصػػادي  والتربويػػ  والصػػحي  والسياسػػي  و نػػاؾ ث ثػػ  
  19ج مذ و ي :ب اا المجت

اسػػػػتخداـ الملمومػػػػات كمػػػػورد ا تصػػػػادي لزيػػػػادة نمػػػػو شػػػػركات الملمومػػػػات وتحسػػػػيف   1
 .ار تصاد

  ارسػػػتخداـ المتنػػػػا ي لمملمومػػػػات بػػػػيف الجم ػػػػور اللػػػػاـ بشػػػػكؿ مكثػػػػؼ يلػػػػد عنصػػػػرا 2
 .رغنى عنم في الحياة اليومي 

مػػػف  لػػػدخؿ القػػػومي فػػػي اللديػػػدظ ػػػور  طػػػاع الملمومػػػات كقطػػػاع م ػػػـ ومػػػؤثر فػػػي ا  3
 .الدوؿ

و نػػاؾ اربلػػ  اركػػاف رقيسػػ  ترتكػػز عمي ػػا المجتملػػات الر ميػػ  وتشػػكؿ عناصػػرت 
  21جالجو ري  وتشمؿ :

البنيػػػ  التحتيػػػ  لمملمومػػػات وارتصػػػارت وتلػػػد اللصػػػب الحيػػػوي الػػػاي ترتكػػػز عميػػػم   1
 وتبرز  ات النقط  اماـ خمس  تيارات  ي :،  يكم  المجتمذ الر مي

 .صم  بتقني  الملمومات وارتصارتا تصادي  اات  مقاييس ترتكز عمى مؤشرات -أ
 .مستوا تبني تقني  الملمومات وارتصارت ومستوا انتشار ا -ب
 .مستوا يلتمد المتتير وار تصادي والثقافي كمؤشر ل ا -د
مسػػتوا يتضػػمف جممػػ  مػػف المقػػاييس التػػي تتلمػػؽ بحسػػاب مسػػتوا الفجػػوة الر ميػػ   -و

مسػتوا الر ػي الملمومػاتي الػاي بمتتػم المجتملػات التي تصػنذ فيصػ  ر ميػا يميػز 
 .الملاصرة 
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مسػػتوا يضػػـ مقػػاييس منفػػردة رصػػم  ل ػػا بالملػػايير ار تصػػادي  حيػػث تحػػدد فػػي  -ي
ضػػػػوء البيانػػػػات الميدانيػػػػ  المتػػػػوفرة مثػػػػؿ عػػػػدد الخطػػػػوط ال اتفيػػػػ  وحجػػػػـ اسػػػػتخداـ 

 ارنترنت وعدد الحواسيب الشخصي 
التقنيػػػ  الملموماتيػػػ  :حيػػػث لػػػـ تلػػػد مقتصػػػرة عمػػػى الثقافػػػ  والقػػػدرة عمػػػى التلامػػػؿ مػػػذ   2

نمػػا توسػػلت داقرت ػػا باتجػػات توظيػػؼ مسػػتويات الخطػػاب المختمفػػ   القػػراءة والكتابػػ  وا 
 .ل تصاؿ مذ ا خر

الملمومػػات وشػػمولي  المحتػػوا اللػػولمي :الػػاي يلتمػػد تسػػميذ كػػؿ شػػيء حتػػى الثقافػػ    3
عمػػى بلػػد زمنػػي مناسػػب وتػػؤدي شػػمولي  الملمومػػات ود ت ػػا الموضػػوعي  وامتػػداد ا 

 دورا م ما في ترسيل جدوا توظيف ا. 
اللولمي :فقد أضحى ار تصاد الجديد في مجتمػذ الملمومػات اا –ار تصاد الر مي   4

ر ميػػ  وأمسػػت جميػػذ اللمميػػات -نسػػؽ شػػبكي بلػػد أف تحولػػت إلػػى منظمػػات شػػبكاتي 
التػػػي  السػػػاقدة فػػػي مجتمػػػذ الملمومػػػات موج ػػػ  إلػػػى تسػػػميذ كػػػؿ المفػػػردات والخػػػدمات

  .تسري داخؿ كياف المجتمذ الجديد
والمجتملات الر ميػ  تجػد رواجػا و بػور لػدا المشػاركيف عمػى الشػبك  فػي اوجػم 
عػػػػدة مثػػػػؿ غػػػػرؼ الدردشػػػػ  وجماعػػػػات ا خبػػػػار والبريػػػػد ارلكترونػػػػي و ػػػػات المجتملػػػػات 
المحميػ  ارفتراضػػي  فػػي جػػزء من ػا  ػػي رد فلػػؿ واسػػتجاب  لحاجػ  المجتمػػذ المحمػػي بلػػد 

م وانح لم ومجتمذ ارنترنت يمثؿ الثقاف  ارصطناعي  الر ميػ  التػي تجسػد الكيػاف تفكك
  21ج.التكنولوجي ارجتماعي لمف ـو ماكمو اف في القري  الكوني 

الملمومػات  مجتمػذ المفا يمي الاي يرتكز عميػم مف ػوـ اما ا ـ ما يميز النسؽ
  22جف و :

  السم  التخيمي  2خاصي  الر مي           1
 النسؽ الشبكاتي  4السم  الجزيقي            3
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 التقارب والت حـ بيف ارنتاج وارست  ؾ  5
فمجتمػػذ الملرفػػ  يحمػػؿ انمػػاط سػػموكي  تختمػػؼ عػػف المجتملػػات التػػي سػػبقتت ا 
ف ػػو يلتمػػد الملمومػػات كأسػػاس لنشػػاطم ار تصػػادي ويركػػز عمػػى تطوير ػػا الػػى ملرفػػ  

يجلػؿ مجتمػذ الملرفػ  متجػدد ورتنضػب خزاقنػم و ػد تؤدي الى توليد ملرفػ  جديػدة ممػا 
  23جمجتمذ الملرف  والملمومات و ي: حدد جودارد اربل  عوامؿ مترابط  ل نتقاؿ الى

اف تحتػػػػؿ الملمومػػػػات الػػػػدور المركػػػػزي وتصػػػػب  اات ا ميػػػػ  اسػػػػتراتيجي  وا تصػػػػادي    1
 .يلتمد عمي ا في البيق  الجديدة

فػػػي ار تصػػػاد ووردة الكثيػػػر مػػػف التقنيػػػات  الػػػنمط المطػػػرد لقطػػػاع تجػػػارة الملمومػػػات  2
 .الجديدة مما يجلؿ  اا السوؽ في تجدد مستمر

استخداـ تقنيات الحاسوب وارتصارت التي تشػكؿ البنػاء التحتػي الػاي يلتمػد عميػم   3
 .في ملالج  الملمومات وبث ا بسرع  ود  

صػاد والػػؾ نمػو ا تصػاد الملمومػات الػاي يػؤدي الػػى التكامػؿ الػوطني والمحمػي ل  ت  4
مػػػف خػػػ ؿ ارنتقػػػاؿ السػػػريذ لملمميػػػات التجاريػػػ  المتبادلػػػ  ارنجػػػاز والتواصػػػؿ محميػػػا 

 ودوليا
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 املبحث الرابع
 اجملتمعات الرقمية االتصال التفاعلي وتنمية

السػػػم  التفاعميػػػ   ػػػي مػػػف ا ػػػـ مميػػػزات وسػػػاقؿ ارتصػػػاؿ ارلكترونيػػػ  الحديثػػػ  
مػػػف خػػػ ؿ زيػػػادة  وير المجتملػػػاتحيػػػث تلمػػػؿ عمػػػى التسػػػريذ فػػػي عمميػػػ  التنميػػػ  وتطػػػ

التبػػادؿ الملرفػػي والملمومػػات وتػػراكـ الخبػػرات حيػػث اتاحػػت وسػػاقؿ ارعػػ ـ ارلكترونيػػ  
في ظؿ تكنولوجيا الملمومات المواجم الحقيقي  عف بلػد بػيف ارفػراد وتحقيػؽ ارسػتجاب  

ومنتجا الفوري  وبالؾ لـ يلد الجم ور متمقي سمبي لمملمومات بؿ اصب  متفاع  مل ا 
لحركػػػػػ  والتنظػػػػػيـ فػػػػػي  ػػػػػات ل ػػػػػا فأصػػػػػبحت سػػػػػم  التفاعػػػػػؿ ارجتمػػػػػاعي  ػػػػػي محػػػػػور ا

 .المجتملات
ولػػـ يػػأتي ظ ػػور المجتملػػات الر ميػػ  فجػػأة ودوف سػػابؽ انػػاار بػػؿ جػػاء نتيجػػ  
سمسػػم  عمميػػات مػػرت ب ػػا فػػي ن ايػػات القػػرف الماضػػي حتػػى اتخػػات صػػورت ا الحاليػػ  

  24جلات الر مي   ي :ف ناؾ ث ث  مراحؿ جو ري  مرت ب ا المجتم
 .1989-1961مجتمذ غني بالملمومات لمفترة مف -المرحم  ارولى
مجتمػػػػػذ مرتكػػػػػز عمػػػػػى الملمومػػػػػات فػػػػػي عصػػػػػر اللولمػػػػػ  التخصػػػػػص -المرحمػػػػػ  الثانيػػػػػ 

 .1989-1981والترابطي  
مجتمػػػذ  يمنػػ  الملمومػػػات يلتمػػد ثقافػػ  الملمومػػػات وانتشػػار الوسػػػاقط  -المرحمػػ  الثالثػػ 

 .2111-1991 ا منتجا منا عاـ والملمومات بوصف
وفػػػي اطػػػار الصػػػم  بػػػيف مصػػػطمحي ارتصػػػاؿ التفػػػاعمي وتكنولوجيػػػا ارنترنػػػت 
يمكػػػػف تفسػػػػير الػػػػؾ اف ارتصػػػػاؿ التفػػػػاعمي يػػػػتـ فػػػػي المجتملػػػػات الر ميػػػػ  فػػػػي الفضػػػػاء 
ارلكتروني ويرتبط بشكؿ وثيؽ بتطور اسػتخدامات ارتصػاؿ الحديثػ  عبػر  ػات الشػبك  

ف ارتصػػػاؿ التفػػػاعمي يتلػػػدا حػػػػدود ارتصػػػاؿ ارنسػػػاني الػػػػى وعمػػػى الػػػؾ فأننػػػا نجػػػػد ا
  25ج.التفاعؿ مذ الوسيم  ارتصالي  اات ا
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  26جاما اللناصر ارساسي  لبناء المجتمذ الر مي ف ي :
 .وتمثؿ ارضي  المنطمؽ ارصمي لمتفا ـ والتخاطب –الخمفي    1
والشػػػلور بالػػػاات يلنػػػي التمثػػػؿ ارجتمػػػاعي الػػػاي يشػػػبذ حاجػػػ  الوجػػػود  -الحضػػػور  2

 .ارجتماعي 
 .و و ما يتلمؽ بوسط ارتصاؿ وايفاقم بمتطمبات ارجتماع -الفف  3
 .بمنى تقمص المشاعر وتبادل ا اي ارحساس بأخريف عبر التكنولوجيا -المشاعر  4
 .و ي عنصر تبادؿ ارعتماد الشخصي والملموماتي –الثق    5

ومػػذ تطػػور اللمػػـو وتقػػدم ا وخاصػػ  عمػػـ الػػنفس ال ندسػػي الػػاي يتػػولى عمميػػ  
تحديػد موا ػب ارنسػاف الفرديػ  وتنميت ػا بشػكؿ يػؤدي الػى توزيػذ د يػؽ لمقػدرات البشػري  
وتحقيؽ انتاجي  عالي  فكاف لتطور تكنولوجيا ارتصاؿ بريؽ امؿ لشلوب الدوؿ النامي  

تصػادي  والقفػز عبػر الػزمف لموصػوؿ الػى ال ػدؼ في تسريذ خطػط التنميػ  البشػري  وار 
  27ج.المنشود

واف ظ ػور مجتمػػذ الملمومػػات  ػػو الػاي م ػػد لمجتمػػذ الملرفػػ  فالملمومػػات اف 
لـ يتـ تحسين ا وخضوع ا لقواعد و وانيف المن ج اللممي رملنى ل ا كون ا بحاج  الى 

قومػػػات التنميػػػ   ػػػو توظيػػػؼ واف كثػػػرة الملمومػػػات ريلنػػػي زيػػػادة الملرفػػػ  بػػػؿ اف ا ػػػـ م
القػػدرة البشػػري  عمػػى توظيػػؼ الملمومػػات رنتػػاج الملػػارؼ التػػي بػػدور ا تسػػا ـ فػػي تقػػدـ 

 .وانجاز مشاريذ التنمي  المجتمذ
واف توفر الملمومات ليس سبي  لمتنمي  بؿ التفاعؿ ارجتماعي الشبكي يسا ـ 

تقميديػ  الػى في نقػؿ الملػارؼ وتنميت ػا ويلمػؿ عمػى تحويػؿ المجتملػات مػف مجتملػات 
 .مجتملات ملرف  تسا ـ في اربتكار وارنتاج وتأميف حاجات ارنساف ارساسي 
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و د للبت شػبكات الملمومػات دورًا فػي انفتػاح الشػلوب والثقافػات عمػى بلضػ ا 
مما سػم  بنقػؿ الملػارؼ وتبػادؿ الملمومػات وتػوفير بيقػ  ثقافيػ  وتربويػ  وعمميػ  جديػدة 

  28ج.ات الملرفي  الر مي كاف السبب في تكويف المجتمل
فمف ابرز شروط مجتمذ الملرف  انم  اقـ عمى ا تصاد الملرف  واف يتمكف مف 
دمػػج افػػرادت والن ػػوض بأشػػكاؿ جديػػدة مػػف التضػػامف واف مجتملػػات الملرفػػ  فػػي عصػػر 
تكنولوجيػػا الملمومػػات تتميػػز عػػف المجتملػػات القديمػػ  لمملرفػػ  بطابل ػػا التكػػاممي الػػاي 

  29ج.ج* بير وحقوؽ ارنساف احد ا ـ شروطم يلتمد حري  التل
  31جو د تـ تصنيؼ اربل  مؤشرات لتشكيؿ  اعدة ار تصاد الملرفي و ي :

، ؤسسػػػػاتي جادارة تشػػػػريلاتالتحفيػػػػز ار تصػػػػادي جزيػػػػادة ملػػػػدرت النمو النظػػػػاـ الم  1
 . البيرو راطي ، محارب  الفساد، عدال 

 .التلميـ واللموـ  2
 . الموارد البشري   3
 .تطور نظـ اربتكار واربداع وتكنولوجيا الملمومات وارتصاؿ  4

وبالؾ فأف احد ا ـ وساقؿ تحسيف ملػدرت التنيمػ  البشػري  وار تصػادي  لبنػاء 
 .مجتملات الملرف  ينتج عف ا تصاد الملرف 

و نػػػػا نجػػػػد انفسػػػػنا امػػػػاـ سػػػػؤاؿ و ػػػػو  ػػػػؿ يمكننػػػػا اعتبػػػػار المجتملػػػػات اللربيػػػػ  
ص  وان ا تمتمؾ القدرة في التلامؿ مذ وساقؿ ارتصاؿ ارلكتروني  مجتملات ملرف  خا

 و نالؾ عدد ربأس بم مف المجتملات الشبكي  في الموا ذ اللربي  ؟
رف مف ابرز سػمات مجتملػات الملرفػ   ػو انتػاج الملرفػ  ----الجواب ك  

شػػمت الكثيػػر بينمػػا المجتملػػات اللربيػػ  رتنػػتج بقدرماتسػػت مؾ مػػف الملمومػػات لػػالؾ فقػػد ف
مف مشاريذ التنمي  في  اا المجتمذ والسبب في الؾ  و جتشبث الفكر اللربي بالثناقي  
فػػي ملظػػـ مجػػارت الملرفػػ  ارنسػػاني  مػػف اللقيػػدة الػػى التكنولوجيػػا ومػػف الطبيلػػ  الػػى 
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عمػػػـو المتػػػ  والبيولوجيػػػاومف اردب الػػػى المنطػػػؽ والرياضػػػيات  ػػػات الثناقيػػػ  التػػػي كبمػػػت 
  31ج.  وحددت مف امكاني  انط  م الى مجتمذ الملرف  والملموماتاللقؿ اللربي 

إلػػى وجػػود  2115وتشػػير الملمومػػات المقدمػػ  مػػف تقريػػر التنميػػ  البشػػري  للػػاـ 
ركػػود فػػي الكثيػػر مػػف مجػػارت انتػػاج الملرفػػ  وخاصػػ  فػػي مجػػاؿ البحػػث اللممػػي وشػػ  

لمؤسسػػاتي وعػػدـ ارنتػاج والضػػلؼ فػػي مجػػارت البحػػث ارساسػػي  وشػػبم غيػػاب لمػػدعـ ا
توافر البيق  المناسب  لتنمي  الملارؼ وانخفاض اعداد المؤ ميف لملمؿ فيػم ف يزيػد عػدد 

لكػػػػؿ مميػػػػوف  371اللممػػػػاء والم ندسػػػػيف بالبحػػػػث والتطػػػػوير فػػػػي البمػػػػداف اللربيػػػػ  عمػػػػى 
  32ج.نسم 

و نػػاؾ بػػاحثيف يرجلػػوف اسػػباب الػػؾ الػػى وجػػود مشػػك ت فػػي مكونػػات اللقػػؿ 
  33جلممي  في مجتمذ الملرف  و ي :اللربي ورؤيتم ال

يليش اللقؿ الفردي اللربي ازمػ  طاحنػ  فقػد جػرا ت ميشػم وضػمر انتاجػم وتفشػت   1
 .اوبق  اللقؿ مف شبم عممي  وزيؼ عممي ورعممي  الى حد الخراف 

اللقػػػؿ اللربػػػي عقػػػؿ نخبػػػوي منفصػػػؿ عػػػف وا لػػػم ودراسػػػات اللقػػػؿ اللربػػػي انشػػػتمت   2
 .فقات ارجتماعي بالصفوة وا ممت با ي ال

لـ ينشتؿ اللرب بدراس  المل البشري الاي اعطات اللقؿ التربي مساح  واسل  مػف   3
 .اللقد ارخير مف القرف الماضي عقد المل البحث والتفكير حتى كاف

بالنسب  لملقؿ الجملي غيػر موجػود باللػالـ اللربػي حيػث تلو ػم الكثيػر مػف اللواقػؽ   4
ميػػػ  والتشػػػراـ الفكػػػري وتلدديػػػ  نظػػػـ التلمػػػيـ وضػػػلؼ عمػػػى رأسػػػ ا ارتفػػػاع نسػػػب  ار

 .م ارات التواصؿ وضلؼ المشارك 
كػػؿ الػػؾ سػػا ـ فػػي تػػأخر المجتملػػات اللربيػػ  عػػف الحػػاؽ بمجتملػػات الملرفػػ  
فكاف مػف نتاقجػم زيػادة اتسػاع الفجػوة وكبػر حجم ػا وتلػدد اشػكال ا فظ ػرت الكثيػر مػف 
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تكنولوجيػػ  والتقانيػ  والر ميػػ  وفجػوة سياسػػي  الفجػوات من ػػا الفجػوة ار تصػػادي  والفجػوة ال
 .وفجوة اجتماعي  وفجوة ثقافي  وتلد الفجوة الر مي   ي فجوة الفجوات

  34جا ـ م مح ا با تي:  2115و د حدد تقرير التنمي  للاـ 
ارتفػػػػػاع كمفػػػػػ  شػػػػػراء الحاسػػػػػوب الشخصػػػػػي وارتفػػػػػاع ثمػػػػػف –المصػػػػػادر ار تصػػػػػادي    1

 .ارتصارت
عػػدـ التسػاوؽ بػػيف الريػػؼ والمدينػ  وعػػدـ المسػػاواة فػي توزيػػذ الملمومػػات  -الجترافيػا  2

 .بين ما
يواجم الشباب في المجتملات اللربيػ  مشػك ت ا تصػادي  واجتماعيػ  تقػؼ –اللمر   3

 .دوف امكاني  ارشتراؾ ب ات المجتملات 
حيػػث عػػدـ المسػػاواة بػػيف الرجػػاؿ والنسػػاء فػػي اسػػتخداـ التكنولوجيػػا الجديػػدة -الجػػنس  4

 .يشكؿ ثمثي ارمي  في المجتملات اللربي  مف النساء
وعاقؽ المت  يمنذ مف المشػارك  الر ميػ  خاصػ  واف اغمػب الموا ػذ الملرفيػ  –المت    5

تتلامػػػػؿ مػػػػذ المتػػػػ  ارنكميزيػػػػ  وتتػػػػرؾ مسػػػػاحات  ميمػػػػ  لمتػػػػات ارخػػػػرا فػػػػي المجػػػػاؿ 
 .ج* السيبيري 

تمثػػؿ عربػػي وا لػػي لمجتمػػذ ويقػػدـ احػػد البػػاحثيف عػػدة ملالجػػات ب ػػدؼ تحقيػػؽ 
الملمومات ولتتحوؿ الى مجتملات ر مي  مشارك  وفاعم  وتبدأ  ات الملالجات مف نزع 

  35جبلض ارو اـ وارعتقادات التي نسجت حوؿ  اا المف ـو و ي :
ارعتقػػػاد بػػػأف مجتمػػػذ الملمومػػػات مجتمػػػذ نمطػػػي وواحػػػد بملنػػػى انػػػم نػػػاجز و ػػػاقـ   1

 .ارنترنت او استخداـ تكنولوجيا ارتصاؿ الحديث  وملروؼ سمفًا وانم يختزؿ في
ارعتقػػػاد بػػػأف تػػػوفير بنيػػػ  تحتيػػػ  وانتشػػػار اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا ارعػػػ ـ وارتصػػػاؿ   2

 .سيؤدي الى تحقيؽ ارندماج ارلي في مجتمذ الملمومات
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ارعتقاد بأف مجتمػذ الملمومػات مجتمػذ مشػاعي مفتػوح لمجميػذ والملمومػات متاحػ    3
 .اليم مر وف فقط با تناء التكنولوجي والوصوؿ

ارعتقػػاد بػػػأف مجتمػػػذ الملمومػػػات  ػػػو مجتمػػػذ اسػػػت  ؾ الملمومػػػات ولػػػيس انتاج ػػػا   4
 .وتصنيل ا واستت ل ا ونشر ا 

عمى ضرورة   2115- 2113جو د أكدت اليونسكو في تقرير ا السنوي للامي
ضػػاء عمػػى ارميػػ  بأنواع ػػا إتاحػػ  حريػػ  التلبيػػر وفسػػ  المجػػاؿ امػػاـ التنػػوع الثقػػافي والق

واصػػػدار  ػػػوانيف تضػػػمف حػػػؽ الممكيػػػ  الفكريػػػ  والثقافيػػػ  ب ػػػدؼ تجػػػاوز الفجػػػوة الر ميػػػ  
تحػػوؿ المجتمػػذ  حيػػث يػػرد الكثيػػر مػػف البػػاحثيف ملو ػػات والتحػػوؿ الػػى مجتملػػات ر ميػػ 

 .لحقؿ الثقافي وليس الحقؿ التقنياللربي الى مجتمذ ملمومات ان ا تكمف في ا
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 تنتاجاتاخلامتة واالس
 ومن هنا يتضح لنا االتي :

اف ظ ور المجتملات الر مي   و النتيج  الطبيلي  لمتطورات اللممي  والتقنيػ  التػي  -1
واف تطػػػػػػور  ػػػػػػات   يشػػػػػػ د ا عصػػػػػػر ثػػػػػػورة الملمومػػػػػػات جحضػػػػػػارة الموجػػػػػػ  الثالثػػػػػػ 

 .المجتملات مر وف بتطور ارنترنت
ؾ مػف المجتملػات ليست كػؿ المجتملػات الر ميػ   ػي مجتملػات ملرفػ  ويتبػيف الػ -2

اللربي  ف ي مجتملػات تتلامػؿ مػذ التكنولوجيػا الحديثػ  عمػى موا ػذ ارنترنػت مثػؿ 
جمجموعػػػات الحػػػوار والدردشػػػ  والبريػػػد ارلكترونػػػي  لكػػػف فػػػي الو ػػػت ااتػػػم ليسػػػت 
مجتملػػات ملرفػػ  رن ػػا غيػػر منتجػػ  ل ػػا ار فػػي حػػاؿ تمكنػػت مػػف انتػػاج الملرفػػ  

 .الملرف  موردا م ما ل ا لث  تلتمدحيث اف مجتملات حضارة الموج  الثا

 .لكف المجتملات اللربي  لـ تدرؾ الؾ حتى يومنا  اا -3

 التىصيات :
 فس  المجاؿ اماـ حري  التلبير والفكر وضماف حقوؽ الممكي  الفكري  وحؽ النشػر -1

 .ومحاول  تشريذ  وانيف تضمف الحؽ ارلكتروني لمملمومات

مات ارساسػػػي  ا م ػػػا الخػػػدمات الصػػػحي  التوزيػػػذ المتػػػوازف لمثػػػروات وتػػػوفير الخػػػد -2
والقضاء عمى ا وبقػ  وا مػراض وملالجػ  الفقػر والجػوع فػي اللػالـ اللربػي والػدوؿ 

 .النامي 

ملالج  ا مي  ا بجدي  والتوجم لملالج  ارمي  بأشكال ا ارخػرا جخاصػ  بلػد اف  -3
القدرات  تلريفا لمحو ا مي   و مجموع  2115 دـ النظاـ ا ع مي الجديد عاـ 

والم ػػػارات التػػػي تتػػػداخؿ في ػػػا الثقافػػػ  الشػػػف ي  والمكتوبػػػ  والبصػػػري  والر ميػػػ  و ػػػاا 
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يشػػػمؿ المقػػػدرة عمػػػى ف ػػػـ  ػػػوة المرقيػػػات والمػػػؤثرات الصػػػوتي  واسػػػتخداـ تمػػػؾ القػػػوة 
 .لملالج  وتحويؿ الرساقؿ الر مي  ونشر ا وتكييف ا بصيغ جديدة 

 .المناسب  لمتلبير عف اات اار تماـ بالمرآة وتلميم ا ومنح ا الفرص   -4

وتشػتيؿ واسػتلماؿ الطػرؽ  ارستفادة مف تقنيات اللصػر فػي نشػر التلمػيـ عػف بلػد -5
 .الجديدة لمملمومات واستيلاب التكنولوجيا والملارؼ الحديث  في التربي  والتلميـ

اللمؿ عمى تطوير مشاريذ نقؿ التكنولوجيا ب ػدؼ انشػاء  اعػدة عمميػ   ػادرة عمػى  -6
 .رف انتاج المل

تػػوفير مسػػتوا وفػػرص عمػػؿ م ءمػػ  لممبػػدعيف والمفكػػريف والبػػاحثيف اللػػرب لتقميػػؿ  -7
 .ال جرة مف جانب ول ستيلاب ابداعات ـ محميا بدر مف تصدير ا

تطوير كفاءات الشباب مف خػ ؿ تنظػيـ بلثػات عمميػ  لتبػادؿ الخبػرات وتنشػيط ا  -8
مػػف نجػػد فيػػم ارسػػتلداد ويػػتـ الترشػػي  ل ػػات البلثػػات مػػف اوي الخبػػرة والكفػػاءة او 

 .اللممي والفكر الخ ؽ المبدع 
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 اهلىامش:
                                                      

تتميػػز أن ػػا اات تفكيػػر مفتػػوح بينمػػا المجتملػػات التقميديػػ  تتصػػؼ بتيػػاب التفكيػػر  ج* 
أما المجتملػات الشػبكي   ووجود خطاب اجتماعي فردي م قـ لكؿ ا نواع المفتوح
فإن ا تشجذ التلبيرات غير الشخصي    ارنترنت تملات تتكوف عمى شبك جأي مج

عديػػػدة ل ػػػات  واللمػػؿ الفكػػػري والػػػا ني المفتػػػوح ويجػػػب أف تتػػوفر شػػػروط ومقومػػػات
المجتملػػػات تكػػػاد تتطػػػي جميػػػذ جوانػػػب المنظومػػػ  المجتمليػػػ  والتػػػي تشػػػمؿ أمػػػور 

 والتكنولوجيا وا ع ـ السياس  وار تصاد والتلميـ ومنظوم  القيـ والملتقدات واللمـ
ولكػػؿ جانػػب مػػف  ػػات الجوانػػب أبلػػادت التنمويػػ  التػػي طػػرأت عمي ػػا تتييػػرات جاريػػ  

راقػد  ويلد عػالـ ارجتمػاع ألملمومػاتي مانويػؿ كاسػتيمس، بفلؿ المتتير ألملموماتي
الدراسػػات ارجتماعيػػ  واربسػػتمولوجي  فػػي ميػػداف المجتمػػذ ألشػػبكاتي جلممزيػػد مػػف 

الفضػػاء ألملمومػػاتي -اا الموضػػوع انظػػر جحسػػف مظفػػر الػػرزوالملمومػػات حػػوؿ  ػػ
، 342نبيػػػػػؿ عمػػػػػى المسػػػػػتقبؿ اللربػػػػػي اللػػػػػدد–إ امػػػػػ  مجتمػػػػػذ الملرفػػػػػ  ، 258ص
  .37والصادؽ راب  ا ع ـ والتكنولوجيا الحديث  ص، 2117\8
عرؼ محمد منير حجاب ا ع ـجيستخدـ ا ع ـ لمدرل  عمى عمميتيف فػي و ػت  ج* 

ما ا خرا ف و يشير مف ج   إلى استقاء واسػتخراج الملمومػات واحد تكمؿ أحدا 
ومػػف  والحصػػوؿ عمي ػػا مػػف مكػػاف الحػػدث والتػػوص فػػي أعمػػاؽ صػػاحب الملمومػػ 

ج ػػػػ  أخػػػػرا يشػػػػير إلػػػػى إعطػػػػاء وبػػػػث الملمومػػػػات إلػػػػى ا خػػػػريف أي نقػػػػؿ ا راء 
يشير ا ع ـ في مدلولم اللػاـ  وارتجا ات مف شخص الى أخر عبر وسيم  و نا

  وسػػػاقؿ التكنولوجيػػػا الحديثػػػ  والػػػى حريػػػ  النشػػػر والػػػى ا نشػػػط  ارجتماعيػػػ الػػػى 
 .62-61ص  2114، دار الفجر، القا رة، المصدر جالملجـ ا ع مي
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لمتخصصػػ  وا عػػ ـ اللممػػي، جبتػػداد، الفضػػاقيات اللربيػػ  ا، يسػػرا خالػػد إبػػرا يـ  1ج
 .22ص  ، 2117، دار الشؤوف الثقافي  اللام 

 .قي لمباحث  لبياف وتحديد ا طر اللممي  لمف ـو ا ع ـ ألملموماتيتلريؼ إجرا ج* 
الػػػػدار ، جبيػػػػروت، التنميػػػ  البشػػػػري  وبنػػػػاء مجتمػػػذ الملرفػػػػ ، عبػػػد الحسػػػػف الحسػػػػني  2ج

 .147ص ، 2118، اللربي  لملموـ
تكنولوجيػػا ارتصػػاؿ ا ع مػػي التفػػاعمي فػػي عصػػر الفضػػاء ، أسػػماء حسػػيف حػػافظ  3ج

 .15ص،  2115، الدار اللربي  لمنشر، جبيروت، اتي الر ميارلكتروني ألملموم
، دار الشػروؽ، جعمػاف، التلميـ اللػالي فػي عصػر الملرفػ ، سليد بف حمد الربيلي  4ج

 .111ص،  2117
دار ، جدمشػػػؽ، ترجمػػػ  محمػػػود محمػػػد عػػػوض اه، نظريػػػات النمػػػو، باتريشػػػيا ميمػػػر  5ج

 .38ص،  2115، الفكر
بػػدعـ مػػف ، ترجمػػ  حيػػدر حػػاج إسػػماعيؿ، ورات اللمميػػ بنيػػ  الثػػ، كػػوف.تومػػاس س  6ج

 .21 ص2117، بيت الن ض ، جبيروت، صندوؽ ا وبؾ لمتنمي 
، دار الشػػػػؤوف الثقافيػػػػ  اللامػػػػ ، جبتػػػػداد، السػػػػمط  الخامسػػػػ ، فػػػػؤاد يوسػػػػؼ  زانجػػػػي  7ج

 .75ص ، 2117
، مجمػػػػ  المسػػػػتقبؿ اللربػػػػي، ا امػػػػ  مجتمػػػػذ الملرفػػػػ  كمحػػػػور لمن ضػػػػ ، نبيػػػػؿ عمػػػػي  8ج

 .83ص ، 2117\اب ، 342اللدد ، مركز دراسات الوحدة اللربي ، يروتجب
 ػػػو عمػػػـ يحػػػاوؿ ملرفػػػ  القػػػوانيف التػػػي تسػػػود حيػػػاة   عمػػػـ ارناسػػػ  جانتروبيولػػػوجي ج* 

ا نسػػاف فػػي المجتملػػات الصػػناعي  الملاصػػرة كمػػا فػػي المجتملػػات القديمػػ  ويأخػػا 
ثػػ  ويشػػػير مػػف ناحيػػػ  بلػػيف ارعتبػػػار المحػػددات ارتصػػػالي  فػػي المجتملػػػات الحدي

أخػرا إلػػى تبػػادؿ الحػوار والملمومػػات بػػيف شخصػػيف ونشػر الملمومػػات عػػف طريػػؽ 
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صػادؽ رابػ  ا عػ ـ والتكنولوجيػا  -وساقؿ ا ع ـ جلممزيد مف الملمومػات انظػر 
  .86الحديث  ص

 .111ص، مصدر سابؽ، سليد بف حمد الربيلي  9ج
، دار الفكػػػػر، جدمشػػػػؽ، لنشػػػػرالملمومػػػػات وصػػػػناع  ا ،عيسػػػػى عيسػػػػى اللسػػػػافيف  11ج

 .31ص ، 2111
دار ، جدمشػػػػؽ،  طػػػػاع الملمومػػػػات فػػػػي الػػػػوطف اللربػػػػي، جاسػػػػـ محمػػػػد جػػػػرجيس  11ج

 .21ص،  2111، الفكر
إشػػارة الػػػى مقولػػ  ماكمو ػػػاف فػػي الوسػػػاقؿ السػػاخن  والباردةجحيػػػث ابتكػػر ماكمو ػػػاف  ج* 

عمى التخيػؿ مصطمحا الساخف والبارد ليصؼ بناء وسيم  ارتصاؿ وا تـ بالقدرة 
التػػػػي  الػػػػاي يلتبػػػػر محػػػػور فكرتػػػػم عػػػػف السػػػػاخف والبػػػػارد فالوسػػػػيم  السػػػػاخن   ػػػػي

رتحافظ عمى استخداـ التوازف في الحواس او التي تقػدـ ملنػى مصػطنذ وجػا ز 
مما يقمؿ احتياج الفرد لمخيػاؿ مثػؿ الوسػاقؿ المطبوعػ  والراديػو رن ػا تحتػاج الػى 

ة ف ػي التػي تحػافظ عمػى التػوازف وتثيػر  در بسػيط مػف الخيػاؿ امػا الوسػيم  البػارد
الخيػػاؿ باسػػتمرار وتحتػػاج الػػى ممارسػػ  ج ػػد فػػي التخيػػؿ مثػػؿ السػػينما والتمفزيػػوف 

ارتصػػػػاؿ ، جلممزيػػػػد مػػػػف الملمومػػػػات انظػػػػر عمػػػػاد حسػػػػف مكػػػػاوي وليمػػػػى حسػػػػيف
  .وساندرا بوؿ، نظريات وساقؿ ا ع ـ، 277ونظرياتم الملاصرة ص

 .71ص، سابؽ مصدر، عيسى عيسى اللسافيف  12ج
 .78ص، مصدر سابؽ، فؤاد  زانجي  13ج
المجمس الوطني لمثقاف  ، جالكويت، الثقاف  اللربي  وعصر الملمومات، نبيؿ عمي  14ج

 .71ص،  2111يناير ، 265اللدد ، سمسم  عالـ الملرف ، والفنوف وا داب
، حمكتبػػػػػ  الفػػػػػ ، جالكويػػػػػت، ثػػػػػورة ارتصػػػػػاؿ وحريػػػػػ  ا عػػػػػ ـ، سػػػػػميماف صػػػػػال   15ج

 .323ص،  2117
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 .23ص، 2115تقرير التنمي  البشري    16ج
مجمػ  ا ااعػات ، مجتمذ الملمومات ومجتمذ الملرفػ  جتػونس، المنصؼ اللياري  17ج

 .35ص،  2115، 3اللدد، اللربي 
المجمػػػس الػػػوطني ، جالكويػػػت، 1ج، اللقػػػؿ اللربػػػي ومجتمػػػذ الملرفػػػ ، نبيػػػؿ عمػػػي  18ج

 ، 2119\نػػػػػػػػوفمبر ، 369اللػػػػػػػػدد ، الملرفػػػػػػػػ  عػػػػػػػػالـ، لمثقافػػػػػػػػ  والفنػػػػػػػػوف وا داب
 .117ص

النػػػػدوة اللمميػػػػ  ا ولػػػػى لقسػػػػـ ، الملمومػػػػات والتنميػػػػ ، ابػػػػو بكػػػػر محمػػػػود ال ػػػػوش  19ج
 .42ص،  2113، الجفرة، جطرابمس، الملمومات

مركػػػػز دراسػػػػات الوحػػػػدة ، جبيػػػػروت، الفضػػػػاء ألملمومػػػػاتي، حسػػػػف مظفػػػػر الػػػػرزو  21ج
 .257-254ص ، 2117، اللربي 

المجمػػس الػػوطني لمثقافػػػ  ، جالكويػػػت، عمػػػـ ارجتمػػاع ا لػػي، محمػػد رحومػػ  عمػػي  21ج
 .124-64ص ، 2118 ،347اللدد ، سمسم  عالـ الملرف ، والفنوف وارداب

 .251ص، مصدر سابؽ، حسف مظفر الرزو  22ج
 .36ص، مصدر سابؽ، ابو بكر محمود ال وش  23ج
 .244ص، مصدر سابؽ، حسف مظفر الرزو  24ج
 .15ص، مصدر سابؽ، حسيف حافظ اسماء  25ج
 .111ص، مصدر سابؽ، عمي محمد رحوم   26ج
 .145ص، مصدر سابؽ، عبد الحسف الحسيني  27ج
 .147ص، مصدر سابؽ، عبد الحسف الحسيني  28ج

 و ات الحقوؽ ارساسي   ي : ج* 
ل ع ف اللالمي لحقوؽ ارنساف وحري  ارع ـ  19حري  الرأي والتلبير المادة   1

 .تلددي  وساقؿ ارع ـ والحري  اركاديمي و 
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مػف ارعػ ـ  26المادة  الحؽ في التربي  وما يرافقم مف مجاني  التلميـ ارساسي  2
مػػػػف الميثػػػػاؽ الػػػػدولي المتلمػػػػؽ بػػػػالحقوؽ  13اللػػػػالمي لحقػػػػوؽ ارنسػػػػاف والمػػػػادة 
 .ار تصادي  وارجتماعي  والثقافي 

التمتػػذ بػػالفنوف وارسػػ اـ فػػي التقػػدـ اللممػػي الحػػؽ فػػي ارسػػ اـ بالحيػػاة الثقافيػػ  و   3
 .مف ارع ف اللالمي لحقوؽ ارنساف1الفقرة  27المادة 

 .21ص، مصدر سابؽ، 2115، تقرير التنمي  البشري   29ج
 .148ص، مصدر سابؽ، عبد الحسف الحسيني  31ج
المجمػػػػس الػػػػوطني لمثقافػػػػ  ، جالكويػػػػت، اللػػػػرب وعصػػػػر الملمومػػػػات، نبيػػػػؿ عمػػػػي  31ج

 .319ص ، 1994 ،184اللدد، سمسم  عالـ الملرف ، نوف واردابوالف
 .137ص، مصدر سابؽ، سليد بف حمد الربيلي  32ج
 .61ص، مصدر سابؽ، 1ج، اللقؿ اللربي ومجتمذ الملرف ، نبيؿ عمي  33ج
 .32ص، مصدر سابؽ، 2115تقرير التنمي  البشري    34ج

إليػػ  لبمػػػوغ  ػػػدؼ مػػػا او  ػػػو عمػػػـ عمػػـ يتػػػي  توجيػػػم الػػػ  مػػػا بطريقػػػ   cybernetic ج* 
ارتصاؿ ارلي وحاليا يلتمد  اا المف وـ كثيرا في ارتصػاؿ عػف بلػد مػف خػ ؿ 

يدعى فضاء السايبر جلممزيػد مػف الملمومػات  والاي ا  مار الصناعي  وارنترنت
وكتػػػػاب يوتوبيػػػػا ، ا سػػػػس اللمميػػػػ  انظريػػػػات ارعػػػػ ـ -جي ػػػػاف رشػػػػدي ، انظػػػػر

  ارتصاؿ لفيميب بريتوف
مجمػػػػ  ا ااعػػػػات ، مسػػػػأل  مف ػػػػـو مجتمػػػػذ الملمومػػػػات، عبػػػػد الو ػػػػاب بػػػػو خنو ػػػػ   35ج

 .41ص، مصدر سابؽ، اللربي 
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 : مصادر البحث
تكنولوجيػػا ارتصػػاؿ ارع مػػي التفػػاعمي فػػي عصػػر الفضػػاء ، اسػػماء حسػػيف حػػافظ -1

  .2115، الدار اللربي  لمنشر، جالقا رة، ارلكتروني الملموماتي والر مي

النػػػػػػدوة اللمميػػػػػػ  ارولػػػػػػى لقسػػػػػػـ ، الملمومػػػػػػات والتنميػػػػػػ ، محمػػػػػػود ال ػػػػػػوشابػػػػػػوبكر  -2
 . 2113، الجفرة، جطرابمس، الملمومات

دار ، دمشػػػؽ، جترجمػػػ  محمػػػود محمػػػد عػػػوض اه، نظريػػػات النمػػػو، باتريشػػػيا ميمػػػر -3
  .2115، الفكر

بػدعـ مػف ، حيػدر حػاج اسػماعيؿ، ترجمػ ، بنيػ  الثػورات اللمميػ ، توماس س.كػوف -4
  .2117، بيت الن ض ، جبيروت، لمتنمي  صندوؽ اروبؾ

، دار الفكػر، جدمشػؽ،  طاع الملمومػات فػي الػوطف اللربػي، جاسـ محمد جرجيس -5
2111 . 

، مركػز دراسػات الوحػدة اللربيػ ، جبيروت، الفضاء الملموماتي، حسف مظفر الرزو -6
2117.  

، وؽدار الشػر ، جعمػاف، التلميـ اللالي فػي عصػر الملرفػ ، سليد بف حمد الربيلي -7
2118 . 

  .2117، مكتب  الف ح، جالكويت، ثورة ارصاؿ وحري  ارع ـ، سميماف صال  -8
، دار الفكػػػػر، ججدمشػػػػؽ، الملمومػػػػات وصػػػػناع  النشػػػػر، عيسػػػػى عيسػػػػى اللسػػػػافيف -9

2111 . 
المجمػػس الػػوطني لمثقافػػػ  ، جالكويػػت، عمػػـ ارجتمػػػاع ارلػػي، عمػػي محمػػد رحومػػ  -11

  .2118، 347للدد ا، سمسم  عالـ الملرف ، والفنوف وا داب
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الػػدار ، جبيػػروت، التنميػػ  البشػػري  وبنػػاء مجتمػػذ الملرفػػ ، عبػػد الحسػػف الحسػػيني -11
  .2118، اللربي  لملموـ

، دار الشػػػؤوف الثقافيػػػ  اللامػػػ ، جبتػػػداد، السػػػمط  الخامسػػػ ، فػػػؤاد يوسػػػؼ  زانجػػػي -12
2117  

ف  المجمس الوطني لمثقا، جالكويت، الثقاف  اللربي  وعصر الملمومات، نبيؿ عمي -13
 .  2111، 265اللدد ، سمسم  عالـ الملرف ، والفنوف وا داب

المجمػػػس الػػػوطني ، جالكويػػػت، 1ج، اللقػػػؿ اللربػػػي ومجتمػػػذ الملرفػػػ ، نبيػػػؿ عمػػػي -14
 . 2119\نوفمبر ، 369اللدد ، عالـ الملرف ، لمثقاف  والفنوف وا داب

المجمػػػػس الػػػػوطني لمثقافػػػػ  ، جالكويػػػػت، اللػػػػرب وعصػػػػر الملمومػػػػات، نبيػػػػؿ عمػػػػي -15
 .  1991، 184اللدد ، سمسم  عالـ الملرف ، فنوف وا دابوال

، دار الكتػاب الجػاملي، جا مػارات، ا عػ ـ والتكنولوجيػا الحديثػ ، الصػادؽ رابػ  -16
2114.  

، جبتػػداد، الفضػاقيات اللربيػػ  المتخصصػػ  وا عػ ـ اللممػػي، يسػرا خالػػد إبػػرا يـ -17
  . 2117، دار الشؤوف الثقافي  اللام 

 اجملالت
، مجمػػػػ  المسػػػػتقبؿ اللربػػػػي، ا امػػػػ  مجتمػػػػذ الملرفػػػػ  كمحػػػػور لمن ضػػػػ ، ينبيػػػػؿ عمػػػػ -1

  .2117\آب، 342اللدد ، مركز دراسات الوحدة اللربي ، جبيروت
 . 2115تقرير التنمي  البشري   -2
مجمػ  ارااعػات ، جتػونس، مجتمذ الملمومػات ومجتمػذ الملرفػ ، المنصؼ اللياري -3

  . 2115، 3اللدد ، اللربي 
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Abstract 

Cyberntic Media and developing Interaction in the 

Digital Societies 
One of the most prominent products of the age information 

technology is the appearance the digital societies or online 

societies which played an influential role in developing the 

human abilities and broadening thinking and awareness. 

These societies possess mental and intellectnal abilities that can 

produce knowledge and develop its economy therefore this paper 

studies the interactive communication between these societies 

and what they produce positive effects in the progress humanity. 

Additionally the paper shows that not all the digital societies are 

societies knowledge for example the arab communities can be 

considered as digital societies for dealing with these devices but 

they are not societies for dealing with these devices but they are 

not societies of knowledge because they do not produce it the 

paper concludes by suggesting a remediation for this issue which 

is to open the space for freedom of speech and intellect and the 

stable distribution of fortunes and services thes are the major 

reasons for arabs to enter the world of knowledge and cyber 

neties 


